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ZKRATKY
DG EAC: Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu
E+: Program Erasmus+
EACEA: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
ECAS: Ověřovací služba Evropské komise
ECHE: Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání
ECTS: Evropský systém pro převod a kumulaci kreditů
ECVET: Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
EHEA: Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání
EIB: Evropská investiční banka
ELL: Evropská jazyková cena
EQAR: Evropský registr agentur zabezpečujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání
EQAVET:Eevropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
EP: Evropský parlament
EQF: Evropský rámec kvalifikací
ESCO: Evropská klasifikace dovedností, kompetencí a povolání
EU: Evropská unie
FR: finanční nařízení
HEI: vysokoškolská instituce
ICT: informační a komunikační technologie
ISP: intenzivní studijní program
JMD: Sdílení magisterské studium
NA: národní agentura
NARIC: národní informační střediska pro akademické uznávání
NQF: národní soustava kvalifikací
OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OER: otevřené vzdělávací zdroje
OMC: otevřená metoda koordinace
PIC: osobní identifikační kód
URF: Jednotný registrační nástroj
VET: odborné vzdělávání a příprava

ÚVOD
Předkládaná Příručka k programu je příručkou pro každého, kdo chce získat podrobnější informace o programu
Erasmus+. Tato příručka je v prvé řadě určena těm, kdo se chtějí stát:
zúčastněnými organizacemi, jimiž se rozumí organizace, instituce a subjekty realizující aktivity podporované
programem;
účastníky, jimiž se rozumí jednotlivci (studenti, stážisté, žáci, dále se vzdělávající dospělí, mladí lidé,
dobrovolníci nebo profesoři, učitelé, školitelé, pracovníci s mládeží, odborní pracovníci v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy, mládeže a sportu atd.) zapojení do aktivit, realizovaných zúčastněnými organizacemi.
O finanční podporu z programu Erasmus+ se každoročně ucházejí organizace z celé Evropy s tisícovkami projektů.
Evropská komise proto zavedla transparentní hodnotící postup navržený tak, aby byly grantově podpořenyy ty
nejlepší projekty:
všechna pravidla a podmínky pro získání grantu v rámci většiny akcí programu jsou uvedeny v této Příručce k
programu;
podmínky a pravidla pro získání grantu v rámci ostatních akcím, které jsou v této Příručce k programu pouze
zmíněny, jsou popsány v konkrétních Výzvách k překládání návrhů zveřejněných Evropskou komisí nebo jejím
jménem.
Při přípravě žádosti mohou zúčastněné organizace jako inspiraci nebo zdroj informací využít také další dokumenty.
Některé z nich jsou uvedeny v Příloze IV této Příručky.

JAK PRACOVAT S

PŘÍRUČKOU K PROGRAMU

Příručka k programu má tři části:
Část A nabízí obecnou informaci i programu. Zabývá se cíly, prioritami a nejdůležitějšími charakteristikami
programu, programovými zeměmi, realizačními strukturami a celkovým vyčleněným rozpočtem. Je určena těm,
kdo chtějí mít všeobecný přehled o rozsahu a skladbě programu.
Část B obsahuje konkrétní informace o jednotlicýh akcích programu, zahrnutých do této Příručky. Tato část je
určena především těm, kdo mají zájem dozvědět se více o tom, jaké typy projektů program podporuje a o
administrativních ustanoveních vztahujících se k udělení grantu programu Erasmus+. Tato část je určena
všem, kteří chtějí v rámci Předložené informace jsou podrobněji rozvedeny v Příloze I této Příručky.
Část C podrobně informuje o postupech podání žádostí o grant, procesu výběru projektů a finančních a
programu Erasmus+ podat návrh projektu.
Dále jsou součástí Příručky tyto přílohy:
Příloha I:

Další pravidla a informace k akcím, jimž se věnuje Příručka k programu

Příloha II: Pokyny pro příjemce týkající se šíření výsledků projektu
Příloha III: Slovník nejdůležitějších pojmů použitých v Příručce
Příloha IV: Užitečné odkazy a další informace
Příručka k programuu Erasmus+ bude přeložena do všech úředních jazyků EU. V případě rozporu mezi
jednotlivými jazkovými verzemi má rozhodující roli anglická verze.
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ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU
ERASMUS+
Oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu mohou významně pomoci řešit hlavní problémy, kterým Evropa
v současnosti čelí a jimž bude čelit i v příštím desetiletí. V rámci strategie Evropa 2020 byly tyto oblasti identifikovány
jako klíčové mechanismy k překonání ekonomické krize v evropských zemích za účelem stimulace růstu a tvorby
pracovních míst a podpory sociální spravedlnosti a začleňování.
1

Erasmus+, program EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2014-2020 , zohledňuje tyto
souvislosti. Bude se snažit řešit následující problémy nebo výzvy.
Jedním z nejnaléhavějších úkolů evropských vlád se stal boj s rostoucí mírou nezaměstnanosti – zejména mezi mladými
lidmi. Příliš mnoho mladých lidí předčasně ukončuje školní docházku a vystavuje se riziku, že budou nezaměstnaní.
Stejné riziko hrozí značnému počtu dospělých pracovníků s nízkou kvalifikací. Účinné a dobře fungující systémy
vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží mohou pomoci řešit tyto problémy tím, že občany vybaví dovednostmi,
po nichž je poptávka na trhu práce, a které jsou nezbytné v konkurenceschopném hospodářství.
Další výzva se v souladu s ustanovením Lisabonské smlouvy, že činnost EU je zaměřena na „podporu účasti mladých
lidí na demokratickém životě Evropy“, týká rozvoje sociálního kapitálu mladých lidí, posilování jejich postavení a
schopnosti aktivně se účastnit života společnosti. Tento úkol lze řešit také prostřednictvím činností v oblasti
neformálního učení, jež jsou zaměřeny na prohloubení dovedností a způsobilostí mladých lidí a posílení jejich aktivního
občanství.
Podpora systémových reforem v zúčastněných zemích, jež budou prováděny v souladu se zásadami dohodnutými na
evropské úrovni, se neobejde bez přesvědčivého vedení a společné vize orgánů a zúčastněných subjektů směřujících
ke spolupráci na všech úrovních za využití všech dostupných nástrojů. Navíc je třeba poskytnout mládežnickým
organizacím a pracovníkům s mládeží možnosti odborné přípravy a spolupráce, rozvinout jejich profesionalitu a
evropský rozměr práce s mládeží.
Účelem programu Erasmus+ je podporovat snahu programových zemí účinně využívat potenciál evropského lidského a
sociálního kapitálu a posílit váhu celoživotního učení propojením podpory formálního, neformálního a informálního učení
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Erasmus+ rovněž rozšiřuje možnosti spolupráce a mobility
s partnerskými zeměmi, zejména v oblasti vysokoškolského vzdělání a mládeže.
V rámci jednoho z nových prvků zavedených Lisabonskou smlouvou bude program Erasmus+ v programových zemích
podporovat také sportovní činnosti na základní úrovni a evropskou politickou spolupráci v oblasti sportu. Bude
podporovat vytváření a rozvoj evropských sítí, čímž poskytne příležitost k navázání spolupráce mezi zúčastněnými
subjekty a k výměně a sdílení poznatků a know-how v různých oblastech sportu a fyzických aktivit. Posílená spolupráce
pozitivně ovlivní rozvoj potenciálu evropského lidského kapitálu, neboť pomůže snížit sociální a hospodářské náklady,
jež jsou cenou za fyzickou nečinnost.
Souhrnně řečeno, program podpoří akce, spolupráci a nástroje, jež jsou v souladu s cíli strategie Evropa 2020 a jejich
stěžejních iniciativ, jako jsou například Mládež v pohybu a Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa. Přispěje
rovněž k dosažení cílů Strategie ET2020 pro vzdělávání a odbornou přípravu, Strategie pro mládež a cílů vnější činnosti
EU. Program navíc podpoří politické priority, jež se dohodnou na evropské úrovni otevřenou metodou koordinace.
Z této investice do lidského kapitálu budou mít prospěch jak jednotlivci, instituce a organizace, tak i celá společnost,
neboť přispěje k růstu, zajištění prosperity a sociálnímu začlenění v Evropě i jinde.
Příručka k programu Erasmus+ je vypracována v souladu s ročním pracovním programem pro Erasmus+, který přijala
Evropská komise, a proto může být v budoucnu upraven tak, aby odrážel priority a pokyny pro činnosti stanovené
pracovními programy, jež budou přijaty v dalších letech. Implementace této Příručky závisí také na dostupnosti
prostředků stanovených v návrhu rozpočtu po přijetí rozpočtu na daný rok rozpočtovým orgánem nebo podle systému
prozatímních dvanáctin.
Kromě toho:
na účast Islandu, Lichtenštejnska a Norska se vztahuje rozhodnutí Smíšeného výboru EHP;
účast Švýcarské konfederace je podmíněna uzavřením dvoustranné dohody s touto zemí;
účast Turecka a Makedonské republiky je podmíněna podpisem dohody mezi Evropskou komisí a příslušnými
orgány každé z těchto zemí.
Pokud v době přijetí rozhodnutí o udělení grantu nebudou splněny výše uvedené podmínky pro účast těchto zemí,
budou tyto země posuzovány jako partnerské země.

1

NAŘÍZENÍ (EU) č. 1288/2013 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 11. prosince 2013 ustanovující program Erasmus+: program EU pro vzdělávání,
odbornou přípravu, mládež a sport (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:EN:PDF)
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NAVÁZÁNÍ NA ZKUŠENOSTI Z MINULOSTI, ORIENTACE NA BUDOUCNOST
Program Erasmus+ staví na tom, čeho se podařilo dosáhnout za více než 25 let existence evropských programů
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, a zahrnuje jak evropskou, tak mezinárodní spolupráci. Vznikl
integrací těchto evropských programů, jež Komise realizovala v období 2007–2013:
Program celoživotního učení
Mládež v akci
Erasmus Mundus
Tempus
Alfa
Edulink
programy spolupráce s průmyslovými zeměmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání
Tyto programy podporovaly aktivity v oblasti vysokoškolského vzdělávání (včetně mezinárodního rozměru),
odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, vzdělávání mládeže (včetně
mezinárodního rozměru).
Program Erasmus+ má jít dále než tyto programy, neboť podporuje součinnost a vzájemné obohacování v
jednotlivých oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, odstraňuje umělé hranice mezi jednotlivými
aktivitami a formami projektů, podporuje nové nápady, přitahuje nové aktéry ze světa práce a občanské společnosti
a podněcuje nové formy spolupráce. Usiluje o to, aby se stal účinnějším nástrojem zaměřeným na skutečné
potřeby rozvoje lidského a sociálního kapitálu v Evropě i za jejími hranicemi.
Proto je velice důležité, aby byla s novým programem spojována silná a široce uznávaná značka. Značku
„Erasmus+“ je proto nutné používat především k informování o všech akcích a činnostech podporovaných
programem. Aby se v něm účastníci a příjemci předešlých programů snáze orientovali, je možné pro účely
komunikace a šíření vedle společné značky „Erasmus+“ používat pro aktivity zaměřené na specifickou oblast tyto
názvy:
„Erasmus+: Comenius“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti školního vzdělávání;
„Erasmus+: Erasmus“ pro aktivity programu, týkající se výlučně vysokoškolského vzdělávání a zaměřujíci se
na programové země;
„Erasmus+: Erasmus Mundus“ pro sdílené magisterské studium;
„Erasmus+: Leonardo da Vinci“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti odborného vzdělávání a
přípravy;
„Erasmus+: Grundtvig“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti vzdělávání dospělých;
„Erasmus+: Mládež v akci“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti neformálního a informálního učení
mládeže;
„Erasmus+: Jean Monnet“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti studia Evropské unie;
„Erasmus+: Sport“ pro aktivity programu týkající se výlučně oblasti sportu.

10

CÍLE A DŮLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY PROGRAMU ERASMUS+
OBECNÝ CÍL
Program Erasmus+ přispívá k dosažení:
2



cílů strategie Evropa 2020, včetně hlavního cíle v oblasti vzdělávání ;
cílů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), včetně
odpovídajících referenčních hodnot;
udržitelného rozvoje partnerských zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání;
celkových cílů obnoveného rámce pro evropskou spolupráci v oblasti mládeže (2010–2018);
cíle rozvoje evropského rozměru ve sportu, zejména v sportu na základní úrovni, v souladu s pracovním
plánem EU pro sport;
prosazování evropských hodnot v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii3.

DŮLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY PROGRAMU ERASMUS+
Za pozornost stojí zvláště následující charakteristiky programu. O některých z nich naleznete podrobnější
informace na webových stránkách Evropské komise.

UZNÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ A KVALIFIKACÍ
Program Erasmus+ podporuje nástroje EU pro transparentnost a uznávání kvalifikací – zejména jednotný rámec
pro transparentnost v oblasti kvalifikací a způsobilostí (Europass), pas mládeže (Youthpass), evropský rámec
kvalifikací (EQF), evropský systém pro převod a kumulaci kreditů (ECTS), evropský systém kreditů pro odborné
vzdělávání a přípravu (ECVET), evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a
přípravy (EQAVET), evropský registr agentur zabezpečujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání (EQAR),
evropské sdružení pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání (ENQA) a celounijní sítě v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy, které podporují tyto nástroje, zejména národní informační střediska pro akademické
uznávání (NARIC), sítě Euroguidance a národní střediska Europass.
Společným účelem těchto nástrojů je zajistit snadnější uznávání dovedností a kvalifikací ve všech dílčích
systémech vzdělávání a odborné přípravy a na trhu práce na národní i mezinárodní úrovni. Měly by také zajistit,
aby vzdělávání, odborná příprava a strategie zaměřené na mládež prostřednictvím úspěšnějšího začlenění na trhu
práce a vyšší mobility přispívaly k plnění cílů strategie Evropa 2020 v oblasti konkurenceschopnosti, zaměstnanosti
a růstu a dosažení jejích hlavních cílů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti.
Aby tyto nástroje splnily uvedené cíle, je třeba, aby byly dobře přizpůsobeny svému účelu. Měly by být schopny
zahrnout nové jevy, jako jsou internacionalizace vzdělávání a rostoucí využívání digitálního vzdělávání, a podpořit
vytváření flexibilních forem výuky v souladu s potřebami a cíli studujících. To znamená, že nástroje možná bude
potřeba dále vyvíjet. Tento vývoj by měl vést k větší soudržnosti a celkovému zjednodušení nástrojů a postupů a
podpořit vytvoření skutečně evropského prostoru dovedností a kvalifikací, jenž občanům umožní
bez překážek využívat mobilitu za účelem zaměstnání nebo dalšího vzdělávání.
Více informací je k dispozici na: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/mobility_en.htm

ŠÍŘENÍ A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU
Šíření a využití výsledků patří mezi nejdůležitější aspekty životního cyklu projektu Erasmus+. Zúčastněným
organizacím umožňuje informovat o dosažených výsledcích a výstupech projektu a sdílet je, zvyšovat tak dopad
příslušných projektů a jejich udržitelnost a zajistit evropský přínos programu Erasmus+. Od organizací zapojených
do projektů Erasmus+ se za účelem úspěšného šíření a využití výsledků projektů vyžaduje, aby při navrhování a
realizaci samotných projektů důkladně promýšlely činnosti umožňující jejich šíření a využití. Úroveň a intenzita
těchto činností by měla být úměrná cílům a rozsahu jednotlivých akcí programu Erasmus+. Výsledky, jichž určitý
projekt dosáhne, mohou být velmi důležité a zajímavé i pro oblasti, kterých se daný projekt přímo netýká. Od
projektu se očekává, že vypracuje strategie a postupy, které ostatním zajistí snadný přístup k tomu, co bylo v jeho
rámci vyvinuto a vytvořeno. Konkrétní pokyny jsou součástí Přílohy II této Příručky.

2

Hlavním cílem v oblasti vzdělávání do roku 2020 je snížit míru předčasného ukončování školní docházky na méně než 10 % a zvýšit podíl osob ve
věku 30-34 let s ukončeným terciárním vzděláním nejméně na 40%.
3
Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv
příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí,
spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.
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OTEVŘENÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁCÍM
RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

MATERIÁLŮM , DOKUMENTŮM A MÉDIÍM VYTVOŘENÝM V

Program Erasmus+ podporuje otevřený přístup k materiálům, dokumentům a médiím, jež jsou užitečné pro
studium, výuku, odbornou přípravu a práci s mládeží a byly vytvořeny v projektech financovaných programem.
Pokud příjemci grantů Erasmus+ v rámci financovaného projektu vytvoří takové materiály, dokumenty a média, je
třeba, aby je v digitální formě v rámci otevřené licence bezplatně zpřístupnili veřejnosti prostřednictvím internetu.
Příjemci nicméně mohou stanovit nejvhodnější úroveň otevřeného přístupu včetně případných omezení (např.
zákaz komerčního využití třetími stranami), pokud to charakter daného projektu a typ materiálu vyžadují.
Požadavkem na otevřený přístup nejsou nijak dotčena práva duševního vlastnictví příjemců grantu.

MEZINÁRODNÍ ROZMĚR
Program Erasmus+ zahrnuje rovněž významný mezinárodní rozměr (tj. spolupráci s partnerskými zeměmi),
zejména v oblasti vysokoškolského vzdělání a mládeže.
V oblasti vysokoškolského vzdělávání program Erasmus+ podpoří tyto hlavní akce zaměřené na spolupráci
s partnerskými zeměmi:
Mezinárodní mobilita jednotlivců za účelem získání kreditů a Sdílené magisterské studijní programy
(v rámci Klíčové akce 1) podporující mobilitu studentů a pracovníků z partnerských zemí a do partnerských
zemí;
Projekty budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání (v rámci Klíčové akce 2) podporující spolupráci a
partnerství, jež mají dopad na modernizaci a internacionalizaci vysokoškolských institucí a systémů v
partnerských zemích se zaměřením zvláště na partnerské země sousedící s EU;
Podpora politického dialogu (v rámci Klíčové akce 3) prostřednictvím sítě odborníků na reformy
vysokoškolského vzdělávání v sousedních partnerských zemích, mezinárodního sdružení absolventů,
politického dialogu s partnerskými zeměmi a prostřednictvím aktivit zaměřených na mezinárodní atraktivitu a
propagaci;
Činnosti Jean Monnet zaměřené na podnícení výuky, výzkumu a reflexe v oblasti studií Evropské unie ve
světě.
Některé z výše uvedených akcí (tj. mezinárodní mobilita jednotlivců za účelem získání kreditů a projekty budování
kapacit ve vysokoškolském vzdělávání) budou podporovány finančními prostředky nástrojů pro vnější spolupráci.
Proto budou tyto zahájeny teprve poté, co bude dokončena tvorba uvedených nástrojů a provedeny potřebné kroky
k přidělení finančních prostředků jednotlivým akcím programu Erasmus+.
V oblasti mládeže podpoří program Erasmus+ tyto hlavní akce:
Mobilita pro mladé lidi a pracovníky s mládeží (v rámci Klíčové akce 1) podporující výměnné pobyty
mládeže, Evropskou dobrovolnou službu a mobilitu pracovníků s mládeží ve spolupráci se sousedními
partnerskými zeměmi EU;
Projekty budování kapacity v oblasti mládeže (v rámci Klíčové akce 2) podporující činnosti zaměřené na
spolupráci a mobilitu, které mají pozitivní dopad na kvalitativní rozvoj práce s mládeží, na politiky a systémy
v oblasti mládeže a na uznávání neformálního vzdělávání v partnerských zemích, a to především v afrických,
karibských a tichomořských zemích (státy AKT), asijských a latinskoamerických zemích;
Zapojení mladých lidí a mládežnických organizací ze sousedních partnerských zemí EU do strukturovaného
dialogu s mládeží (v rámci Klíčové akce 3) prostřednictvím jejich účasti na mezinárodních setkáních,
konferencích a akcích podporujících dialog mezi mladými lidmi a činiteli s rozhodovacími pravomocemi.
Organizacím z partnerských zemí jsou navíc rovněž otevřeny další akce programu (strategické partnerství,
znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností, partnerství pro spolupráci), pokud je jejich účast pro projekt
přínosná.
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MNOHOJAZYČNOST
Mnohojazyčnost je jedním ze základů projektu evropské integrace a symbolem snahy EU o jednotu v rozmanitosti.
Mezi dovednostmi, jež pomohou lidi lépe vybavit pro trh práce a maximálně využít dostupné příležitosti, hrají cizí
jazyky význačnou roli. Evropská unie si stanovila cíl, že každý občan by měl mít možnost si již od dětství osvojit
nejméně dva cizí jazyky.
Jedním z konkrétních cílů programu je podpora výuky jazyků a jazykové rozmanitosti. Nedostatečná znalost jazyků
je jednou z hlavních překážek účasti v evropských programech v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
Cílem nabídek jazykové podpory, jež byly do programu zavedeny, je zefektivnit mobilitu a posílit její účinnost, zlepšit
výsledky učení, a přispět tak ke splnění konkrétního cíle programu.
Jazyková podpora je dostupná pro jazyky, jež účastnící používají při studiu, odborné přípravě nebo dobrovolnické
činnosti v zahraničí v rámci aktivit dlouhodobé mobility podporovaných v rámci Klíčové akce 1. Jazyková podpora
bude poskytována zejména on-line, neboť elektronické učení je výhodné z hlediska dostupnosti a flexibility. On-line
podpora zahrnuje povinné hodnocení jazykových dovedností a dobrovolné jazykové kurzy. Hodnocení jazykových
dovedností je klíčovým aspektem této iniciativy. Umožní poskytnout každému účastníkovi vhodnou přípravu a
shromáždit podložené údaje o jazykových dovednostech účastníků projektů mobility EU. Proto před odjezdem
absolvují účastníci první jazykové hodnocení a na konci pobytu mobility druhé hodnocení, aby bylo možno sledovat,
jakého pokroku dosáhli v jazykových dovednostech. Ať už jazykový test, který absolvují před odjezdem, dopadne
jakkoliv, jeho výsledky je nemohou vyloučit z účasti na mobilitě.
Než se podaří vytvořit on-line nástroje pro všechny jazyky, příjemcům grantů projektů mobility budou poskytnuty
finanční prostředky na jazykovou podporu v jazycích, jež v on-line službě Evropské komise nejsou zastoupeny.
V rámci Klíčové akce 2 budou podporována strategická partnerství v oblasti výuky a studia jazyků. Inovace a
osvědčené postupy zaměřené na podporu jazykových dovedností mohou zahrnovat například metody výuky a
hodnocení, tvorbu pedagogických materiálů, výzkum, počítačem podporovanou výuku cizích jazyků nebo
podnikatelské aktivity používající cizí jazyky. Kromě toho lze finanční prostředky na jazykovou podporu v případě
potřeby poskytnout příjemcům ze strategických partnerství organizujícím dlouhodobé činnosti v oblasti odborné
přípravy a výuky pro pracovníky, pracovníky s mládeží a studenty.
Co se týče Evropské jazykové ceny (ELL), národním agenturám v zemích programu je doporučeno, aby pravidelně
(jednou ročně nebo jednou za dva roky) organizovaly národní soutěže. Evropská jazyková cena by měla fungovat
jako stimul k využívání a šíření vynikajících výsledků v oblasti mnohojazyčnosti a podpořit zájem veřejnosti o
studium jazyků.

ROVNÝ PŘÍSTUP A ZAČLENĚNÍ
Program Erasmus+ se zaměřuje na podporu rovných příležitostí a začleňování tím, že pomáhá s přístupem ke
vzdělávání studentům se znevýhodněním a s menšími příležitostmi oproti jejich vrstevníkům. Tyto osoby
znevýhodňují osobní potíže nebo překážky, jež omezují možnosti jejich účasti na mezinárodních projektech nebo
jim ji zcela znemožňují. Překážky nebo potíže, s nimiž se tyto osoby mohou potýkat, spadají do těchto kategorií:
zdravotní postižení (tzn. účastnící se specifickými potřebami): osoby se zdravotním postižením v oblasti
psychiky (s mentálním či kognitivním postižením nebo poruchami učení), osoby s tělesným, smyslovým nebo
jiným postižením;
problémy v oblasti vzdělávání: mladí lidé s poruchami učení, osoby, které předčasně ukončily školní docházku,
osoby s nízkou kvalifikací, mladí lidé se špatným školním prospěchem;
ekonomické překážky: osoby s nízkou životní úrovní, s nízkým příjmem, osoby závislé na systému sociálního
zabezpečení; dlouhodobě nezaměstnaní mladí lidé nebo mladí lidé trpící dlouhodobou chudobou; bezdomovci,
lidé s dluhy nebo finančními problémy;
kulturní odlišnosti: přistěhovalci či uprchlíci nebo potomci přistěhovalců či uprchlíků; příslušníci národnostních
nebo etnických menšin; osoby s potížemi v oblasti jazykového přizpůsobení nebo kulturního začlenění;
zdravotní problémy: osoby s chronickými zdravotními potížemi, s vážným onemocněním nebo závažným
psychiatrickým onemocněním;
sociální překážky: osoby vystavené diskriminaci na základě pohlaví, věku, etnického původu, náboženského
vyznání, sexuální orientace, zdravotního postižení atd.; osoby s omezenými sociálními dovednostmi nebo
asociálním či rizikovým chováním; osoby v nejisté situaci; (někdejší) pachatelé trestných činů; osoby, jež užívají
(nebo užívaly) alkohol a návykové látky; mladí rodiče nebo samoživitelé; sirotci;
geografické překážky: osoby z odlehlých nebo venkovských oblastí; osoby žijící na malých ostrovech nebo v
okrajových oblastech; osoby z problematických městských čtvrtí; osoby z oblastí s nižší obslužností (omezená
veřejná doprava; špatná infrastruktura).
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OCHRANA A BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ
Důležitou zásadou programu je zajištění ochrany a bezpečnosti účastníků projektů Erasmus+. Je třeba, aby všichni
účastníci programu Erasmus+ mohli plně využít možností osobního a profesního rozvoje a vzdělávání. To je možné
zajistit pouze v bezpečném prostředí, v němž jsou respektována a chráněna práva všech osob.
Za tímto účelem musí všechny organizace, jež se účastní programu Erasmus+, zavést účinné postupy a opatření,
jež podpoří a zajistí bezpečnost a ochranu všech účastníků jejich projektu. Proto musí být všichni studenti, stážisté,
učni, žáci, dále se vzdělávající dospělí, mladí lidé, pracovníci a dobrovolníci zapojení do činností mobility v rámci
Klíčových akcí 1 a 2 programu Erasmus+ pojištěni proti rizikům souvisejícím s jejich účastí na těchto činnostech.
Kromě Evropské dobrovolné služby se speciální pojistnou smlouvou (viz Příloha I této Příručky) program Erasmus+
nestanovuje jednotnou formu pojištění ani nedoporučuje konkrétní pojišťovací společnosti. Nechává na
organizátorech projektu, aby se podle druhu realizovaného projektu a forem pojištění, jež jsou dostupné na národní
úrovni, snažili najít nejvhodnější formu pojištění. Pokud se navíc na účastníky vztahují stávající pojistné smlouvy
organizátora projektu, není zapotřebí uzavírat speciální pojištění pro každý projekt.
Pojištění se však v každém případě musí vztahovat na tyto oblasti:
cestovní pojištění, je-li zapotřebí (včetně úrazového pojištění a pojištění zavazadel);
pojištění odpovědnosti vůči třetí osobě (popřípadě včetně pojištění hmotné odpovědnosti nebo pojištění
odpovědnosti);
úrazové pojištění a pojištění pro případ závažného onemocnění (včetně dočasné nebo trvalé pracovní
neschopnosti);
pojištění pro případ úmrtí (včetně repatriace u projektů probíhajících v zahraničí).
Je-li to vhodné, důrazně doporučujeme, aby účastníci mezinárodních projektů měli Evropský průkaz zdravotního
pojištění. Jedná se o bezplatný průkaz, jenž držiteli zajišťuje přístup k lékařsky nezbytné státní zdravotní péči ve
všech 28 členských státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku za stejných podmínek a cen,
jaké platí pro občany dané země (v některých zemích je tato péče bezplatná). Více informací o průkazu a
možnostech, jak jej získat, jsou uvedeny na internetových stránkách http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.
Pokud se projektů účastní lidé mladší 18 let, zúčastněné organizace musí získat od rodičů nebo zákonných
zástupců předchozí souhlas s jejich účastí.
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STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+
Aby mohl program Erasmus+ dosáhnout svých cílů, zavádí tyto akce:

KLÍČOVÁ AKCE 1 – MOBILITA JEDNOLTIVCŮ
Tato klíčová akce podporuje:
mobilitu studentů a pracovníků: příležitost pro studenty, stážisty, mladé lidi a dobrovolníky, pro profesory,
učitele, školitele, pro pracovníky s mládeží, pracovníky vzdělávacích institucí a organizací občanské
společnosti studovat nebo získávat profesní zkušenost v jiné zemi;
sdílené magisterské studium: vysoce integrované mezinárodní studijní programy poskytované konsorciem
vysokoškolských institucí, jež udělují plné stipendium nejlepším studentům magisterských studijních programů
po celém světě;
Záruky za půjčky studentů magisterského studia: vysokoškolští studenti mohou získat půjčku na vykonání
celého magisterského studia v zahraničí, kterou garantuje program. Studenti by se měli obrátit na národní
banky nebo na subjekty poskytující půjčky studentům.

KLÍČOVÁ

AKCE

2 –

SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH A VÝMĚNA OSVĚDČENÝCH

POSTUPŮ
Tato klíčová akce podporuje:
strategická partnerství zaměřená na rozvoj mezinárodních iniciativ týkajících se jedné či více oblastí
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a na podporu inovací, výměny zkušeností a know-how mezi různými
typy organizací v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo v dalších souvisejících oblastech.
Některé činnosti mobility získají podporu do té míry, nakolik přispívají k dosažení cílů projektu;
znalostní aliance mezi vysokoškolskými institucemi a podniky zaměřené na podporu inovací, podnikání,
kreativity, zaměstnatelnosti, výměnu poznatků nebo víceoborovou výuku a studium;
aliance odvětvových dovedností, podporující tvorbu a zavádění společných osnov odborné přípravy,
programů a metodik výuky a odborné přípravy vycházejících ze zjištění o trendech v konkrétním
hospodářském odvětví a o dovednostech potřebných k výkonu povolání v jednom či více profesních oborech;
projekty budování kapacit podporující spolupráci s partnerskými zeměmi v oblasti vysokoškolského
vzdělávání a mládeže. Cílem projektů budování kapacit je podporovat proces modernizace a
internacionalizace organizací/institucí a systémů. Některé mobility získají podporu do té míry, nakolik přispívají
k dosažení cílů projektu;
podpůrné informační platformy, jako jsou například mezinárodní partnerství škol on-line (eTwinning),
Evropská platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE) a evropský portál pro mládež, jež
nabízejí prostor pro virtuální spolupráci, databáze příležitostí, odborné komunity a další on-line služby pro
učitele, školitele a odborníky z oblasti školního vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých a pro mladé lidi,
dobrovolníky a pracovníky s mládeží z evropských i mimoevropských zemí.

KLÍČOVÁ AKCE 3 – PODPORA POLITICKÝCH REFOREM
Tato klíčová akce podporuje:
poznatky z oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pro tvorbu politiky podloženou daty a pro její
monitorování v rámci strategie Evropa 2020, a to zejména:
o tematické analýzy zaměřené na jednotlivé země včetně analýz získaných prostřednictvím spolupráce
s akademickými sítěmi;
o vzájemné učení a vzájemné hodnocení prostřednictvím metody otevřené koordinace v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;
perspektivní iniciativy, které mezi zúčastněnými subjekty podpoří vypracování inovačních politik a státním
orgánům umožní ověřit jejich účinnost prostřednictvím testování v praxi založeném na spolehlivé hodnotící
metodice;
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nástroje evropské politiky zlepšující transparentnost a uznávání dovedností a kvalifikací, usnadňující
přenos kreditů, napomáhající zajišťování kvality, uznávání neformálního a informálního učení a podporující
správu a řízení kvalifikací. Tato akce zahrnuje rovněž podporu sítím, jež usnadňují výměny v rámci Evropy,
vzdělávací a pracovní mobilitu občanů a rozvoj flexibilních forem výuky v různých oblastech vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže;
spolupráci s mezinárodními organizacemi s velkým odborným renomé a analytickou kapacitou (např. OECD
a Rada Evropy), jež zvýší dopad a přínos politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;
propagace programu a politiky a dialog zúčastněných subjektů se státními orgány, poskytovateli a
zúčastněnými subjekty z oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, jsou třeba ke zvýšení informovanosti.
Konkrétně jde o povědomí o strategii „Evropa 2020“, o agendách „Vzdělávání a Odborná příprava 2020“,
strategie „Evropská mládež“, či jiných evropských sektorově specifických agendách, stejně tak jako o vnějším
rozměru vzdělávání v EU a politik v odvětvích odborné přípravy a práce s mládeží.
Dialog zúčastněných subjektů a propagace politiky a programu jsou zásadní rovněž k podnícení účinného
využívání výsledků programu a dosažení hmatatelného dopadu.

ČINNOSTI JEAN MONNET
Činnosti Jean Monnet podpoří:
akademické moduly, katedry, centra excelence s cílem prohloubit výuku v oblasti studia evropské integrace
zahrnutého v oficiálním studijním programu vysokoškolské instituce a provádět, monitorovat a kontrolovat
výzkum o tematice EU také na dalších vzdělávacích úrovních, jako je například odborná příprava učitelů a
povinné vzdělávání. Tyto akce mají poskytnout důkladnou výuku o záležitostech evropské integrace rovněž
budoucím odborníkům z oborů, po nichž je na trhu práce rostoucí poptávka, a zároveň podporovat v mladé
generaci učitelů a badatelů zájem o obory zaměřené na evropskou integraci, poskytovat jim poradenství a
vedení;
politickou debatu s akademickým světem, a to prostřednictvím: a) sítí, které zlepší spolupráci mezi
jednotlivými univerzitami v Evropě a po celém světě, povzbudí jejich spolupráci s veřejnými činiteli a útvary
Evropské komise a vytvoří respektovanou platformu pro výměnu poznatků o velmi důležitých tématech
týkajících se EU; b) projektů zaměřených na inovaci, vzájemné obohacování témat týkajících se EU a jejich
šíření s cílem podpořit diskusi a reflexi o otázkách EU a rozšířit vědomosti o EU a jejích procesech;
instituce a sdružení podporou určenou na organizaci a provádění stanovami nařízených činností sdružení
věnujících se studiu EU a problematice EU a na šíření poznatků o EU mezi širší veřejností s cílem posílit
aktivní evropské občanství. Činnosti Jean Monnet poskytují určeným institucím, jež usilují o určitý cíl
v evropském zájmu, také provozní granty;
studie a konference, jež mají z kritické a nezávislé akademické perspektivy poskytnout politickým činitelům
nové pohledy a konkrétní návrhy a mají se věnovat reflexi o aktuálních problémech EU, a to zejména
prostřednictvím každoroční velké mezinárodní konference o významných politických otázkách, jíž se zúčastní
političtí činitelé, občanská společnost a špičkoví vysokoškolští odborníci.

SPORT
Akce v oblasti sportu podpoří:
partnerství pro spolupráci zaměřená na boj proti dopingu ve sportu na základní úrovni, především v oblasti
rekreačního sportu, jako je například amatérské sportování a fitness aktivity, na podporu prevence a zvyšování
informovanosti mezi zúčastněnými subjekty bojujícími proti manipulaci s výsledky zápasů a na inovativní
přístupy k zastavení násilí a potírání rasismu a nesnášenlivosti ve sportu. Účelem těchto partnerství je také
podporovat provádění zásad EU o řádné správě a řízení ve sportu, pokynů EU o dvojí kariéře sportovců,
strategií EU v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí a pokynů EU v oblasti tělesné aktivity
s cílem povzbudit zapojení do sportu a tělesné aktivity;
neziskové evropské sportovní akce udělením grantů jednotlivým organizacím odpovědným za přípravu,
pořádání a kontrolu určité konkrétní akce. Mezi činnosti, na které se to vztahuje, patří pořádání tréninků pro
sportovce a dobrovolníky v přípravném období před akcí, organizace zahajovacího a závěrečného
ceremoniálu, soutěží, doprovodných aktivit sportovní akce (konference, semináře) a provádění navazujících
činností, jako je například hodnocení nebo příprava budoucích plánů;
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posilování základních podkladů pro tvorbu politiky prostřednictvím studií; shromažďování údajů, výzkumy;
sítě; konference a semináře, jež šíří osvědčené postupy ze zemí programu a od sportovních organizací a
posilují sítě na úrovni EU, aby členové těchto sítí z jednotlivých států mohli těžit ze součinnosti a výměny se
svými partnery;
dialog s příslušnými evropskými zúčastněnými subjekty, přičemž hlavní činností naplánovanou pro
realizaci tohoto dialogu je každoroční sportovní fórum EU, na němž se shromáždí zhruba 300 zúčastněných
subjektů z úrovně EU. Dle potřeby mohou být pořádány také další setkání a semináře za účelem zajištění
optimálního dialogu se zúčastněnými sportovními subjekty.
sportovní akce předsednictví pořádané členským státem EU, jenž v daném půlroce vykonává předsednictví
EU.
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JAKÝ JE ROZPOČET?
Na sedmileté období (2014 - 2020) má program z okruhu 1 rozpočtu EU celkové orientační finanční krytí 14,774
miliardy EUR. Roční rozpočet přijímá rozpočtový orgán. Jednotlivé kroky přijímání rozpočtu EU lze sledovat na
internetových stránkách:
http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm
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KDO REALIZUJE PROGRAM ERASMUS+?
EVROPSKÁ KOMISE
Za chod programu Erasmus+ nese hlavní odpovědnost Evropská komise. Průběžně řídí jeho rozpočet a stanovuje
priority, cíle a kritéria programu. Kromě toho řídí a monitoruje jeho provádění, kontrolu a hodnocení na evropské
úrovni. Evropská komise také celkově odpovídá za dohled nad strukturami pověřenými prováděním programu na
úrovni jednotlivých států a za jejich koordinaci.
Na evropské úrovni odpovídá za provádění centralizovaných akcí programu Erasmus+ Výkonná agentura pro
vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (dále jen výkonná agentura). Je odpovědná za řízení celého životního
cyklu těchto projektů od propagace programu, analýzy žádostí o granty přes monitorování projektů na místě až po
šíření výsledků projektů a programu. Odpovídá také za vyhlášení konkrétních výzev k předkládání návrhů týkajících
se akcí programu, kterým je tato Příručka věnována.
Evropská komise, a to zejména prostřednictvím výkonné agentury, zodpovídá také za:
realizaci studia v oblastech podporovaných programem;
provádění výzkumu a daty podložených činností prostřednictvím sítě Eurydice;
větší zviditelnění programu a zvýšení jeho systémového dopadu prostřednictvím činností zaměřených na šíření
a využití výsledků programu;
zajištění řízení smluvních vztahů a financování subjektů a sítí podporovaných programem Erasmus+;
řízení nabídkových řízení na zajištění služeb poskytovaných v rámci programu.

NÁRODNÍ AGENTURY
Realizace programu Erasmus+ se provádí zejména prostřednictvím nepřímého řízení, což znamená, že Evropská
komise svěřuje úkoly týkající se plnění rozpočtu národním agenturám. Důvodem takového přístupu je snaha přenést
program Erasmus+ co nejblíže k příjemcům a přizpůsobit jej rozmanitosti národních systémů vzdělávání, odborné
přípravy a práce s mládeží. Proto každá programové země ustanovila jednu či více národních agentur (kontaktní
informace viz Příloha IV této Příručky). Ty podporují a realizují program na národní úrovni a působí jako
prostředník mezi Evropskou komisí a zúčastněnými organizacemi na místní, regionální a národní úrovni. Jejich
úkolem je:
poskytovat náležité informace o programu Erasmus+;
realizovat spravedlivý a transparentní výběr žádostí o projekt, které budou v jejich zemích financovány;
monitorovat a hodnotit provádění programu ve své zemi;
poskytovat podporu žadatelům o projekt a zúčastněným organizacím během celého životního cyklu projektu;
účinně spolupracovat se sítí všech národních agentur a s Evropskou komisí;
dbát o zviditelnění programu;
podporovat šíření a využití výsledků programu na místní a národní úrovni.
Důležitou funkcí národních agentur navíc je být mezičlánkem kvalitativního rozvoje programu Erasmus+, který plní:

tím, že vedle úkolů týkajících se řízení životního cyklu projektu vykonávají činnosti, které podporují kvalitu
provádění programu nebo podněcují rozvoj politiky v oblastech podporovaných programem;
podpůrným přístupem k nováčkům a cílovým skupinám s méně výhodným postavením s cílem odstranit
překážky, jež jim brání plně se účastnit programu;
tím, že se snaží spolupracovat s externími subjekty na zvýšení dopadu programu ve své zemi.
Podpůrný přístup národních agentur spočívá v tom, že uživatele provázejí všemi fázemi programu od prvního
setkání s ním přes předkládání žádosti až po realizaci projektu a jeho závěrečné hodnocení. Takový přístup není
v rozporu se zásadou spravedlnosti a transparentnosti výběrového řízení. Vychází spíše z přesvědčení, že má-li být
opravdu všem zaručena rovnost příležitostí, je třeba některým cílovým skupinám programu zajistit širší pomoc
prostřednictvím systémů konzultace, poradenství, monitorování a koučování, jež budou přizpůsobeny jejich
potřebám.
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KTERÉ DALŠÍ SUBJEKTY JSOU ZAPOJENY DO REALIZACE PROGRAMU?
Kromě výše uvedených subjektů přispívají k realizaci programu Erasmus+ svojí odborností tyto struktury:

SÍŤ EURYDICE
Síť Eurydice se zaměřuje především na strukturu a organizaci vzdělávání na všech úrovních a jejím cílem je přispět
k porozumění evropským vzdělávacím systémům. Eurydice poskytuje srovnávací analýzy s celoevropským
záběrem a informace na národní úrovni subjektům odpovědným za vzdělávání a napomáhá tak jejich politickému
rozhodování v oblasti vzdělávání a mládeže.
Eurydice vytváří obsáhlé zdroje informací, například podrobné popisy národních vzdělávacích systémů i jejich
stručné přehledy, srovnávací studie zabývající se tématy, jež jsou ve středu zájmu Společenství (Thematic studies),
publikace z ediční řady Klíčové údaje obsahující především statistická data a indikátory (Key Data Series) a další
vybrané údaje z oblasti vzdělávání, například o strukturách evropských vzdělávacích systémů, o organizaci školního
roku, o hodinových dotacích předmětů v jednotlivých zemích a na jednotlivých vzdělávacích úrovních či srovnání
platů učitelů (Facts and Figures).
Síť se skládá z centrálního Evropského oddělení, které funguje v rámci výkonné agentury a koordinuje činnost sítě,
a z národních oddělení umístěných ve všech zemích účastnících se programu Erasmus+ a dále v Albánii, Bosně a
Hercegovině, Černé Hoře a Srbsku.
Více informací je uvedeno na internetových stránkách výkonné agentury.

NÁRODNÍ PODPŮRNÁ STŘEDISKA PRO ETWINNING
Učitelům a školám zapojeným do eTwinningu poskytují podporu národní podpůrná střediska (NSS). Jedná se o
organizace jmenované příslušnými národními orgány. Pomáhají školám při registraci, hledání partnerů a
projektových činnostech, propagují akci, předávají ceny a certifikáty kvality a organizují pro učitele činnosti
zaměřené na jejich profesní rozvoj.
Národní podpůrná střediska koordinuje Centrální podpůrné středisko (CSS), jež také odpovídá za rozvoj internetové
platformy eTwinningu a organizaci odborných činností učitelů na evropské úrovni.
Seznam všech národních podpůrných středisek a další informace je uveden na internetových stránkách:
http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm

NÁRODNÍ KANCELÁŘE ERASMUS+
V dotčených partnerských zemích pomáhají při provádění programu Erasmus+ Evropské komisi, výkonné agentuře
a místním orgánům národní kanceláře Erasmus+. Pro zúčastněné subjekty zapojené do programu Erasmus+
v oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou v těchto zemích klíčovou instancí. Přispívají k lepší informovanosti,
zviditelňování, zvyšování významu, posilování účinnosti a dopadu mezinárodního rozměru programu Erasmus+.
Národní kanceláře Erasmus odpovídají za:
poskytování informací o činnostech Erasmus+, jež jsou otevřeny účasti jejich zemí v oblasti vysokoškolského
vzdělávání;
poradenství a pomoc potenciálním žadatelům;
monitorování projektů Erasmus+;
koordinaci místní skupiny odborníků na reformy vysokoškolského vzdělávání;
monitorování dědictví po programu Tempus IV (2007-2013);
příspěvky ke studiím a akcím;
podporu politického dialogu;
udržování kontaktů s místními orgány a delegacemi EU;
sledování vývoje vysokoškolské politiky v zemi.
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SÍŤ ODBORNÍKŮ NA REFORMY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Skupina odborníků na reformy vysokoškolského vzdělávání poskytuje místním orgánům a zúčastněným subjektům
v dotčených partnerských zemích odborné zázemí pro prosazování reforem a posílení pokroku ve vysokoškolském
vzdělávání. Účastní se vypracování vysokoškolské politiky v příslušné zemi. Činnost těchto skupin odborníků je
založena na „kolegiálních“ kontaktech. Každá národní skupina má pět až deset členů. Členové těchto skupiny jsou
odborníci z vysokého školství (rektoři, prorektoři, děkani, vyšší akademičtí pracovníci, proděkani pro mezinárodní
vztahy, studenti atd.).
Poslání těchto skupin zahrnuje:
vypracování politiky v příslušných zemích prostřednictvím podpory modernizace, reformních procesů a strategií
ve vysokém školství v úzkém kontaktu s příslušnými místními orgány;
politický dialog s EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání;
školicí a poradenské činnosti zaměřené na místní zúčastněné subjekty, zejména na vysokoškolské instituce a
jejich pracovníky;
šíření výsledků a výstupů projektů Erasmus+ (především ty, jež se realizují v rámci akce budování kapacit),
především osvědčených postupů a inovačních iniciativ, a jejich využití pro účely odborné přípravy.

SÍŤ EUROGUIDANCE
Speciálním posláním sítě Euroguidance je podpora evropského rozměru poradenských činností a poskytování
kvalitní informace o mobilitě. Síť je tvořena centry Euroguidance sídlícími ve všech programových zemích a zemích
západního Balkánu.
Více informací je uvedeno na internetových stránkách výkonné agentury.

NÁRODNÍ CENTRA EUROPASS
Europass má jednotlivcům pomoci po celé Evropě srozumitelně a jasně prezentovat a doložit jejich dovednosti a
kvalifikaci. Usnadní komunikaci mezi uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli stejně tak jako pracovní mobilitu
nebo mobilitu za účelem vzdělávání.
Činnosti související s doklady Europass ve všech zemích (Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a ve
Svýcarsku a Turecku) koordinují národní centra Europass. Jsou prvním kontaktním místem pro každého jednotlivce
nebo organizaci, jež mají zájem Europass používat nebo se o něm více dovědět.
Více informací je k dispozici na: http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRO AKADEMICKÉ UZNÁVÁNÍ (NARIC)
Síť středisek NARIC poskytuje informace o uznávání diplomů a doby studia vykonaného v druhých evropských
zemích a poradenství o zahraničních vysokoškolských diplomech v zemi, kde středisko NARIC sídlí. Síť NARIC
poskytuje směrodatné poradenství každému, kdo cestuje do zahraničí za prací nebo dalším vzděláváním, ale také
institucím, studentům, poradcům, učitelům a potenciálním zaměstnavatelům.
Evropská komise podporuje činnost sítě NARIC prostřednictvím výměny informací a zkušeností mezi zeměmi,
stanovením osvědčených postupů, srovnávací analýzou systémů a politik v této oblasti a debatou o záležitostech,
jež jsou v zájmu společné vzdělávací politiky, a jejich analýzou.
Více informací je k dispozici na: www.enic-naric.net

SÍŤ NÁRODNÍCH TÝMŮ EXPERTŮ ECVET
Národní týmy expertů ECVET poskytují odborné zázemí s cílem podpořit zavádění Evropského systému kreditů pro
odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). Podporují přijetí a využívání ECVET v programových zemích a poskytují
poradenství příslušným subjektům a institucím odborného vzdělávání a přípravy.
Více informací je k dispozici na: http://www.ecvet-team.eu/
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INFORMAČNÍ CENTRA SALTO YOUTH
Informační centra SALTO Youth mají pomoci zvýšit kvalitu projektů Erasmus+ v oblasti mládeže. Prostřednictvím
svého tematického (účast, začlenění, odborná příprava a spolupráce, informace, kulturní rozmanitost) nebo
geografického (země východního partnerství a Rusko, jižní Středomoří, západní Balkán) zaměření poskytují
informační zdroje, informace a odbornou přípravu národním agenturám a dalším subjektům zapojeným do práce
s mládeží a podporují neformální a informální učení.
Jejich práce zahrnuje:
organizaci školení, studijních návštěv, fór a činností zaměřených na budování partnerství;
vypracování metod a nástrojů pro práci s mládeží a vytvoření podkladů k nim;
vedení přehledu o evropských školících aktivitách, jež jsou dostupné pracovníkům s mládeží skrze evropský
kalendář školících aktivit;
vydávání praktických publikací;
poskytování aktuálních informací o evropské práci s mládeží a jednotlivých prioritách;
vedení databáze školitelů a kontaktních osob v oblasti práce s mládeží aškolících aktivit;
koordinaci zavádění Youthpassu (pas mládeže);
provádění akreditace organizací Evropské dobrovolné služby v sousedních partnerských zemích EU.
Více informací je k dispozici na: www.salto-youth.net.

Otlas – nástroj pro hledání partnerů
Otlas je jedním z nástrojů, jejž vytvořila a hostí střediska informační centra SALTO Youth. Jedná se o centrální online nástroj pro hledání partnerů určený organizacím v oblasti mládeže. Organizace do něj mohou zaznamenat své
kontaktní údaje, oblasti zájmu a také zadat požadavek na partnera k projektu.
Více informací je k dispozici na: www.salto-youth.net/otlas or www.otlas.eu.

SÍŤ EURODESK
Síť Eurodesk poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží informační služby o evropských příležitostech v
oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a o zapojení mladých lidí v evropských činnostech.
Síť Eurodesk působí ve všech zemích programu a na evropské úrovni ji koordinuje Evropská kancelář Eurodesk v
Bruselu. Eurodesk nabízí podporu skrze zodpovídání dotazů, informace o financování, různé akce a publikace.
Přispívá také na Evropský portál pro mládež.
Evropský portál pro mládež nabízí informace z Evropy a jednotlivých zemí programu a příležitosti, jež mohou
zajímat mladé lidi, kteří žijí, vzdělávají se a pracují v Evropě. Obsahuje informace soustředěné kolem osmi hlavních
témat, zahrnuje 33 zemí a je k dispozici ve 22 jazycích.
Evropský portál mládeže má adresu http://europa.eu/EU_en.
Více informací je uvedeno na internetových stránkách: http://www.eurodesk.org/edesk/.
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KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT PROGRAMU ERASMUS+?
Hlavní cílovou skupinu programu představují jednotlivci – studenti, stážisté, učni, žáci, dále se vzdělávající dospělí,
mladí lidé, dobrovolníci, profesoři, učitelé, školitelé, pracovníci s mládeží, odborní pracovníci z organizací
působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. K těmto jednotlivcům se však dostává
prostřednictvím organizací, institucí, subjektů nebo skupin, které příslušné aktivity realizují. Podmínky pro přístup
k programu se proto vztahují na dva aktéry: „účastníky“ (jednotlivce účastnící se programu) a „zúčastněné
organizace“ (včetně skupin mladých lidí činných v práci s mládeží, jež však nemusí mít formu mládežnické
organizace, označují se také jako neformální skupiny mladých lidí). Podmínky účasti pro účastníky i zúčastněné
organizace závisí na tom, ze které jsou země.

ÚČASTNÍCI
Zpravidla platí, že účastníci projektů Erasmus+ musí mít místo pobytu v programové zemi. Některé akce, zejména v
oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže, jsou otevřeny také účastníkům z partnerských zemí.
Konkrétní podmínky účasti v projektu Erasmus+ závisí na tom, o jakou akci se jedná. Obecně:
projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání cílí hlavně na vysokoškolské studenty (krátkého cyklu, prvního,
druhého nebo třetího cyklu), vysokoškolské učitele a profesory, pracovníky vysokoškolských institucí, školitele a
odborníky z podnikové sféry;
projekty v oblasti odborného vzdělávání a přípravy cílí hlavně na žáky odborného vzdělávání, odborníky a
školitele působící v odborné přípravě, pracovníky organizací počátečního odborného vzdělávání, školitele a
odborníky z podnikové sféry;
projekty v oblasti školního vzdělávání cílí hlavně na ředitele škol, učitele a pedagogické pracovníky, žáky
mateřských, základních a středních škol;
projekty v oblasti vzdělávání dospělých cílí hlavně na členy organizací pro další vzdělávání dospělých,
pracovníky a studenty v oblasti dalšího vzdělávání dospělých;
4
projekty v oblasti mládeže cílí hlavně na mladé lidi ve věku 13 až 30 let , pracovníky s mládeží a pracovníky a
členy organizací působících v oblasti mládeže;
projekty v oblasti sportu cílí hlavně na pracovníky a dobrovolníky v oblasti sportu, ne sportovce a trenéry.
Další podrobnosti o podmínkách pro účast v jednotlivých konkrétních akcích jsou uvedeny v Části B a Příloze I této
Příručky.

ZÚČASTNĚNÉ ORGANIZACE
Projekty Erasmus+ předkládají a řídí zúčastněné organizace, které zastupují účastníky. Pokud je určitý projekt
vybrán, zúčastněná organizace předkládající žádost se stává příjemcem grantu Erasmus+. Příjemci podepíší
grantovou smlouvu nebo obdrží rozhodnutí o grantu, jež je opravňuje přijmout finanční podporu na realizaci jejich
projektu (individuálních účastníků se grantové smlouvy netýkají). Některé akce programu jsou otevřeny také
neformálním skupinám mladých lidí.
Obecně platí, že zúčastněné organizace projektů Erasmus+ musí mít sídlo v Programové zemi. Některé akce,
zejména z oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže, jsou otevřeny také zúčastněným organizacím
z partnerských zemí.
Konkrétní podmínky účasti v projektu Erasmus+ závisí na typu podporované akce. Obecně platí, že program je
otevřený pro každou organizaci z oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu. Některé akce jsou
otevřeny také pro ostatní subjekty na trhu práce.
Další podrobnosti jsou uvedeny v Části B a Příloze I této Příručky.

4

Platí různé věkové hranice podle typu aktivit. Další podrobnosti viz Část B a Příloha I této Příručky. Navíc platí důležité pravidlo:
dolní věková hranice – účastníci musí dosáhnout minimálního věku v den zahájení činnosti;
horní věková hranice – účastníci nesmí do konce lhůty pro předkládání žádostí překročit horní věkovou hranici.

23

ZPŮSOBILÉ ZEMĚ
Program Erasmus+ je otevřen účasti těchto zemí:

PROGRAMOVÉ ZEMĚ
Tyto země se mohou plně účastnit všech akcí programu Erasmus+:
Členské státy Evropské unie (EU)5
Belgie
Bulharsko
Česká
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko

republika

Řecko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko

Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko

Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království

Programové země mimo EU
Makedonská republika
Island

Lichtenštejnsko

Švýcarsko6

Norsko

Turecko

PARTNERSKÉ zEMĚ
V závislosti na splnění určitých kritérií nebo podmínek (další podrobnosti jsou uvedeny v Části B této Příručky) se
mohou některých akcí v rámci programu účastnit tyto země:

SOUSEDNÍ PARTNERSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE7
Země Východního partnerství:

Arménie,
Ázerbájdžán,
Moldavsko, Ukrajina

Bělorusko,

Gruzie,

Země jižního Středomoří:

Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye,
Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko

Země západního Balkánu:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo8, Černá Hora,
Srbsko

Další země:

Ruská federace

DALŠÍ PARTNERSKÉ ZEMĚ
Určité akce programu jsou otevřeny všem partnerským zemím ze zbytku světa. Zeměpisný rozsah některých jiných
akcí je omezenější. Bližší informace jsou uvedeny v podrobném popisu akcí programu v Části B této Příručky.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE VÍZ A POVOLENÍ K POBYTU
V případě zahraničního pobytu v hostitelské programové zemi nebo hostitelské partnerské zemi bude v některých
případech nutné, aby si účastníci projektů programu Erasmus+ vyřídili vízum. Zúčastněné organizace zodpovídají
za to, aby před vlastním konáním plánované činnosti byla vyřízena potřebná povolení (krátkodobá či dlouhodobá
víza nebo povolení pobytu). Důrazně doporučujeme požádat příslušné orgány o potřebná povolení v dostatečném
předstihu, protože jejich vyřízení může trvat až několik týdnů. Další informace o vízech, povolení k pobytu, sociálním
zabezpečí atd. a pomoc v těchto záležitostech mohou poskytnout národní agentury a výkonná agentura. Obecné
informace o vízech a povoleních ke krátkodobému a dlouhodobému pobytu obsahuje Imigrační portál EU:
http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=11&language=7$en.

5

Osoby se zámořských zemí a území a případně příslušné veřejné nebo soukromé subjekty a instituce ze zámořských zemí a území jsou způsobilé
účastnit se programu Erasmus+ podle pravidel programu a ujednání platných pro daný členský stát, k němuž jsou přidruženy. Dotčené zámořské země
a území jsou uvedeny v příloze 1A rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství
(2001/822/ES, Úř. věst. L 314 ze dne 30. listopadu 2001.
6

V úvodní fázi programu ve Výzvě 2014 nebude Švýcarsko jako programová země zapojeno.

7

Na všechny akce realizované prostřednictvím této Příručky se použijí kritéria způsobilosti stanovená v oznámení Komise č. 2013/C 205/05 (Úř. věst.
C 205 ze dne 19,7.2013, s. 9—11).
8

Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem
Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
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ČÁST B – INFORMACE O AKCÍCH, KTERÝCH SE
TÝKÁ TATO PŘÍRUČKA
V této části, která se věnuje všem akcím a aktivitám uváděným v této Příručce k programu Erasmus+, jsou uvedeny
následující informace:
popis jejich cílů a očekávaného dopadu;
popis podporovaných aktivit;
tabulku, v níž jsou uvedena kritéria použitá při posuzování návrhů projektů;
další informace užitečné k lepšímu pochopení jednotlivých typů podporovaných projektů;
popis pravidel financování.
Žadatelům je doporučeno, aby si před podáním žádosti důkladně pročetli tu část příručky, jež se týká akce, v rámci
které chtějí získat grant. Také je doporučeno, aby si důkladně prostudovali doplňující informace uvedené v příloze I
této Příručky.
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VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
(Příležitosti ve vysokoškolském vzdělávání, odborném vzdělávání a přípravě, školním vzdělávání a vzdělávání
dospělých)

JAKÉ AKCE JSOU PODPOROVÁNY?
Následující oddíly „Klíčová akce 1“, „Klíčová akce 2“ a „Klíčová akce 3“ představují konkrétní akce navržené tak,
aby pomohly dosáhnout cílů programu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. V rámci programu souvisejí
především, byť ne výlučně, s oblastí vzdělávání a odborné přípravy tyto akce:
projekty mobility pro studenty a pracovníky ve vysokoškolském vzdělávání a žáky a pracovníky v odborném
vzdělávání a přípravě (VET);
projekty mobility pro pracovníky ve školním vzdělávání a vzdělávání dospělých;
sdílené magisterské studium;
strategická partnerství;
znalostní aliance;
aliance odvětvových dovedností.
Oddíl věnovaný Klíčové akci 3 obsahuje také informace o akcích týkajících se analýzy politiky a vzájemného učení,
potenciálních iniciativ, nástrojů a sítí, spolupráce s mezinárodními organizacemi a dialogu se zúčastněnými
subjekty a organizacemi zúčastněných subjektů, jež programu Erasmus+ podporuje v rámci vzdělávacího systému
a systému odborné přípravy. Tyto akce se budou realizovat prostřednictvím konkrétních výzev k předkládání
návrhů spravovaných Evropskou komisí nebo výkonnou agenturou. Více podrobností je uvedeno na internetových
stránkách Evropské komise a výkonné agentury.

JAKÉ JSOU CÍLE TĚCHTO

AKCÍ?

KONKRÉTNÍ CÍLE
Konkrétní cíle programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání a odborné přípravy jsou:
zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností se zvláštním ohledem na jejich význam pro trh práce a
přispění k soudržné společnosti, především prostřednictvím většího množství příležitostí ve vzdělávací mobilitě
a prostřednictvím prohloubené spolupráce mezi oblastí vzdělávání a odborné přípravy a světem práce;
podporovat zlepšování kvality, špičkovou úroveň inovací a internacionalizaci na úrovni vzdělávacích institucí a
institucí odborné přípravy, zejména prostřednictvím lepší mezinárodní spolupráce mezi poskytovateli
vzdělávání a odborné přípravy a dalšími zúčastněnými subjekty;
podpořit vznik evropského prostoru celoživotního vzdělávání a povědomí o něm, chápaného jako
doplněk k reformám politik na národní úrovni a prosazovat modernizaci systémů vzdělávání a odborné
přípravy, zejména na základě prohloubené politické spolupráce, lepšího využívání unijních nástrojů pro
transparentnost a uznávání kvalifikací a šíření osvědčených postupů;
rozšířit mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy, zejména na základě spolupráce mezi institucemi
v programových a partnerských zemích v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a v oblasti vysokoškolského
vzdělávání, prostřednictvím zvýšení přitažlivosti evropských vysokoškolských institucí a podporou vnější
činnosti EU, včetně jejích rozvojových cílů, na základě podpory mobility a spolupráce mezi vysokoškolskými
institucemi v programových a partnerských zemích a cíleného budování kapacit v partnerských zemích;
zlepšit výuku a studium jazyků a podporovat jazykovou rozmanitost EU a mezikulturní povědomí.
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PRIORITY
V takto definovaném rámci a v souladu s ročním pracovním programem přijatým Evropskou komisí budou akce
sledovat tyto politické priority:
rozvoj základních a průřezových dovedností (jako jsou například podnikatelské a digitální dovednosti či
mnohojazyčnost) ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy pomocí inovativních pedagogických
přístupů zaměřených na studenty a pomocí vypracování vhodných metod hodnocení a certifikace založených
na výsledcích učení;
rozšíření využívání informačních a komunikačních technologií při výuce a učení v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy podporou učení prostřednictvím otevřených vzdělávacích zdrojů a přístupu k nim, podporou výuky a
postupů hodnocení založených na ICT a podporou transparentnosti práv a povinností uživatelů a tvůrců
digitalizovaného obsahu;
podpora větší soudržnosti mezi jednotlivými unijními a vnitrostátními nástroji pro transparentnost a uznávání
kvalifikací s cílem zjednodušení uznávání dovedností a kvalifikací v zahraničí;
podpora přizpůsobení financování vzdělávání a odborné přípravy a investic do nich novým potřebám a
vypracování zdokonalených přístupů v oblasti financování rozvoje dovedností, zejména financování
prostřednictvím partnerství a sdílení nákladů; podpora diskusí o efektivních a udržitelných investicích do
vzdělávání a odborné přípravy na evropské a národní úrovni, v níž budou zapojeny všechny důležité
zúčastněné subjekty.
Kromě toho:
v oblasti vysokoškolského vzdělávání budou upřednostněny projekty přispívající k modernizaci evropských
systémů vysokoškolského vzdělávání podle představ nastíněných v evropském plánu modernizace z roku
2011;
v oblasti odborného vzdělávání a přípravy budou upřednostněny projekty rozvoje partnerství mezi oblastí
vzdělávání a zaměstnání (zejména s podniky a sociálními partnery), rozvoj krátkého cyklu postsekundárního
nebo terciárního vzdělávání v souladu s evropským rámcem kvalifikací se zaměřením na obory s růstovým
potenciálem nebo na obory trpící nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a sladění politiky v oblasti
odborného vzdělávání a přípravy s místními, regionálními a národními strategiemi hospodářského rozvoje;
v oblasti školního vzdělávání budou upřednostněny projekty přispívající ke zlepšování dosažených výsledků
mladých, zejména těch, kterým hrozí větší riziko předčasného ukončení školní docházky, a těch, kteří mají
nízkou kvalifikaci. Podporovány budou mimo jiné také projekty zaměřené na kvalitní a dostupné předškolní
vzdělávání a péči. Dále budou upřednostněny projekty zaměřené na změnu a posílení odborného profilu všech
pedagogických profesí;
v oblasti vzdělávání dospělých budou upřednostněny projekty přispívající ke snižování počtu dospělých lidí
s nízkou kvalifikací (rekvalifikací a zvyšováním kvalifikace) mimo jiné zvýšením pobídek pro odbornou přípravu
dospělých, poskytováním informací o přístupu ke službám celoživotního učení, jako jsou například informace o
ověřování neformálního a informálního učení, profesní poradenství a nabídka možností cíleného
individualizovaného vzdělávání.
V období 2014 - 2020 bude 77,5 % rozpočtu přiděleno na podporu akcí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a
dalších 3,5 % bude přiděleno nástroji pro záruky za studentské půjčky.
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MLÁDEŽ
(příležitosti k neformálnímu a informálnímu učení v oblasti mládeže)

JAKÉ AKCE JSOU PODPOROVÁNY?
Následující oddíly „Klíčová akce 1“, „Klíčová akce 2“ a „Klíčová akce 3“ představují konkrétní akce navržené tak,
aby pomohly dosáhnout cílů programu v oblasti mládeže. V rámci programu souvisejí s oblastí mládeže
(neformálním a informálním učením) především, byť ne výlučně, tyto akce:
projekty mobility mladých lidí (výměny mládeže a dobrovolnické činnosti v rámci Evropské dobrovolné služby) a
pracovníků s mládeží;
Evropská dobrovolná služba pro velké skupiny dobrovolníků;
strategická partnerství;
budování kapacit v oblasti mládeže;
setkávání mladých lidí s osobami s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže.
Oddíl věnovaný Klíčové akci 3 obsahuje také informace o akcích týkajících se analýzy politiky a vzájemného učení,
potenciálních iniciativ, nástrojů a sítí, spolupráce s mezinárodními organizacemi a dialogu se zúčastněnými subjekty
a organizacemi zúčastněných subjektů, jež program Erasmus+ podporuje v rámci systémů práce s mládeží. Tyto
akce se budou realizovat prostřednictvím konkrétních výzev k předkládání návrhů spravovaných výkonnou
agenturou Evropské komise nebo přímo Evropskou komisí. Více podrobností je uvedeno na internetových
stránkách Evropské komise a výkonné agentury.

JAKÉ JSOU CÍLE TĚCHTO

AKCÍ?

KONKRÉTNÍ CÍLE
Konkrétní cíle programu Erasmus+ v oblasti mládeže jsou:
zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností mladých lidí, včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi,
a podporovat jejich zapojení do demokratického života v Evropě a trhu práce, jejich aktivní občanství,
mezikulturní dialog, sociální začlenění a solidaritu, především prostřednictvím většího množství příležitostí ve
vzdělávací mobilitě pro mládež, pro lidi, kteří jsou zapojeni do práce s mládeží nebo do činnosti mládežnických
organizací, a pro mládežnické vedoucí a prohlubováním vazeb mezi oblastí mládeže a trhem práce;
podpořit zlepšení kvality při práci s mládeží, zejména prostřednictvím prohloubené spolupráce mezi
organizacemi působícími v oblasti mládeže nebo jinými zúčastněnými subjekty;
vytvořit doplněk k reformám politik na místní, regionální a národní úrovni a podporovat rozvoj znalostí a tvorbu
daty podložené politiky mládeže a uznávání neformálního a informálního učení, zejména na základě
prohloubení politické spolupráce, lepšího využívání nástrojů EU pro transparentnost a uznávání kvalifikací a
šíření osvědčených postupů;
posilovat mezinárodní rozměr činností v oblasti mládeže a úlohu mládežnických pracovníků a organizací, které
by měly fungovat jako podpůrné systémy pro mladé lidi, a to jako doplněk vnější činnosti Evropské unie,
zejména prostřednictvím podpory mobility a spolupráce mezi zúčastněnými subjekty ze zemí programu a
partnerských zemí a mezinárodními organizacemi a prostřednictvím cíleného budování kapacit v partnerských
zemích.

PRIORITY
V takto definovaném rámci a v souladu s ročním pracovním programem přijatým Evropskou komisí budou akce
sledovat tyto politické priority:
podpora sociálního začleňování a dobrých životních podmínek mladých lidí, zejména prostřednictvím projektů,
které řeší problém nezaměstnanosti mládeže (a prostřednictvím projektů zaměřených na podnícení účasti
mladých nezaměstnaných lidí v programu);
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propagace zdravého chování, zejména podporou provozování aktivit ve volné přírodě a sportu na základní
úrovni jako prostředku k prosazování zdravého životního stylu, jenž pomáhá rovněž sociálnímu začleňování a
aktivní účasti mladých lidí ve společnosti;
zlepšování informovanosti o občanství EU a právech, jež jsou s ním spojena, nebo povzbuzování mladých lidí
k aktivní účasti na tvorbě unijní politiky; zvláštní důraz bude kladen na projekty zaměřené na povzbuzení účasti
v evropských volbách 2014, jež tak pomohou mladým lidem jednat jako aktivní a informovaní občané;
rozvoj základních a průřezových dovedností (jako jsou například podnikavost, digitální dovednosti či
mnohojazyčnost) v oblasti mládeže pomocí inovativních pedagogických přístupů zaměřených na studujícího a
vypracováním vhodných metod hodnocení a certifikace založených na výsledcích učení;
rozšíření využívání informačních a komunikačních technologií v práci s mládeží a v neformálním učení
podporou učení prostřednictvím otevřených vzdělávacích zdrojů a přístupu k nim, podporou odborné přípravy a
postupů hodnocení založených na ICT a podporou transparentnosti práv a povinností uživatelů a tvůrců
digitalizovaného obsahu;
podpora větší soudržnosti mezi jednotlivými unijními a vnitrostátními nástroji pro transparentnost a uznávání
kvalifikací, aby se zjednodušilo uznávání dovedností a kvalifikací v zahraničí.
V období 2014 - 2020 bude 10 % rozpočtu přiděleno na podporu možností neformální a informálního učení v oblasti
mládeže.
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TŘI KLÍČOVÉ AKCE
Akce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže budou v následujících oddílech představeny společně,
protože:
rámec pro organizaci všech těchto akcí se zakládá na třech klíčových akcích;
některé akce slouží k podpoře cílů jak v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, tak v oblasti mládeže;
program Erasmus+ si klade za cíl podpořit součinnost, spolupráci a vzájemné obohacování mezi různými
oblastmi.
Díky takovému přístupu se také tato Příručka vyhne zbytečnému opakování.
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KLÍČOVÁ AKCE 1: VZDĚLÁVACÍ MOBILITA JEDNOTLIVCŮ
JAKÉ AKTIVITY JSOU PODPOROVÁNY?
Tato klíčová akce podporuje:
projekty mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;
rozsáhlé aktivity Evropské dobrovolné služby;
sdílené magisterské studium;
záruku za půjčky pro studenty magisterského studia.
Od aktivit podporovaných v rámci této klíčové akce se očekává, že budou mít dlouhodobý pozitivní vliv na
účastníky a příslušné zúčastněné organizace a také na systémy politiky, jež tvoří rámec těchto aktivit.
Co se týká studentů, stážistů, učňů, mladých lidí a dobrovolníků, mobility podporované v rámci této klíčové akce
mají mít tyto přínosy:
lepší výsledky učení;
lepší zaměstnatelnost a lepší možnosti profesního uplatnění;
větší smysl pro iniciativu a podnikavost;
větší samostatnost a sebeúctu;
lepší znalost cizích jazyků;
větší mezikulturní povědomí;
aktivnější účast ve společnosti;
lepší informovanost o evropském projektu a hodnotách EU;
větší motivace pokračovat po zahraniční mobilitě i ve (formálním/neformálním) vzdělávání nebo odborné
přípravě.
Co se týká školských pracovníků, pracovníků s mládeží a odborníků působících v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a mládeže, mobility mají mít tyto přínosy:
zlepšení dovedností souvisejících s jejich profesním zařazením (výuka, odborná příprava, práce s mládeží
atd.);
větší znalost postupů, politik a systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v různých zemích;
větší schopnost prosadit změny, pokud jde o modernizaci a mezinárodní spolupráci v jejich domovských
vzdělávacích organizacích;
větší pochopení vazeb mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce;
zkvalitnění jejich práce a aktivit pro studenty, stážisty, učně, žáky, vzdělávající se dospělé, mladé lidi a
dobrovolníky;
větší porozumění pro sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost a schopnost reagovat na ně;
větší schopnost vycházet vstříc potřebám znevýhodněných;
větší podpora studijních mobilit a jejich větší propagace;
větší možnosti odborného a profesního rozvoje;
lepší znalost cizích jazyků;
větší motivace a spokojenost v každodenní práci.
Aktivity podporované touto akcí také mají mít následující přínosy pro zúčastněné organizace:
větší schopnost pracovat na evropské/mezinárodní úrovni: zlepšení řídicích dovedností a strategií
internacionalizace; posílená spolupráce s partnery z dalších zemí; štědřejší příděl finančních prostředků
(z jiných zdrojů, než jsou prostředky EU) na organizaci evropských/mezinárodních projektů; zlepšení kvality
přípravy, realizace, monitorování a kontroly evropských/mezinárodních projektů;
inovativní a zlepšené fungování pro jejich cílové skupiny projevující se například nabídkou přitažlivějších
programů pro studenty, stážisty, učně, mladé lidi a dobrovolníky odpovídajících jejich potřebám a očekáváním;
zlepšení kvalifikace pedagogů a školitelů; zjednodušení uznávání a ověřování dovedností získaných na
studijním pobytu v zahraniční; zefektivnění činnosti na místní úrovni, lepší metody práce s mládeží a lepší
postupy pro aktivní zapojení mládeže nebo práci se znevýhodněnými skupinami atd.;
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modernější, dynamičtější a profesionálnější prostředí v organizaci a větší angažovanost: organizace je
připravená začlenit do svých běžných činností osvědčené postupy a nové metody; je otevřená k součinnosti
s organizacemi působícími v jiných oblastech sociálních a vzdělávacích aktivit a zaměstnanosti; strategicky
plánuje profesní rozvoj svých pracovníků s ohledem na individuální potřeby a cíle organizace; popřípadě je
schopna přitáhnout vynikající studenty a akademické pracovníky z celého světa.
Z dlouhodobého hlediska se očekává, že několik tisíc projektů podpořených v rámci této klíčové akce společně
svým systémovým dopadem ovlivní systémy vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v zúčastněných zemích, a
podpoří tak politické reformy a přitáhne nové zdroje pro možnosti mobility v Evropě i mimo ni.
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PROJEKTY MOBILITY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY A
MLÁDEŽE
JAKÉ JSOU CÍLE PROJEKTU MOBILITY?
Vzdělávání, odborná příprava a činnosti v oblasti mládeže jsou klíčové v tom, že poskytují osobám všech věkových
skupin nezbytnou výbavu k aktivní účasti na trhu práce a ve společnosti obecně. Projekty v této akci podporují
mezinárodní mobility pro studující (studenty, stážisty, učně, mladé lidi a dobrovolníky) a pracovníky (profesory,
učitele, pracovníky s mládeží a osoby pracující v organizacích, jež působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže), jejichž cílem je:
podpořit studující v úsilí osvojit si schopnosti (znalosti, dovednosti a postoje), které přispějí k jejich osobnímu
rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost na evropském trhu práce;
podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, a tak inovovat
výuku, odbornou přípravu a práci s mládeží v Evropě a zkvalitnit je;
výrazně zlepšit znalosti cizích jazyků účastníků;
zvýšit povědomí účastníků o jiných kulturách a zemích a pomoci jim, aby jim lépe rozuměli a vytvořili si síť
mezinárodních kontaktů, umožnit jim aktivně se účastnit života společnosti a získat smysl pro evropské
občanství a vědomí evropské identity;
rozšířit kapacity, zvýšit přitažlivost a posílit mezinárodní rozměr organizací působících v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže v Evropě i mimo ni, aby byly schopny nabídnout činnosti a programy, které lépe
odpovídají potřebám jednotlivců;
posílit součinnost a rozšířit přechody mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou, trhem
práce a podnikáním;
zlepšit uznávání schopností získaných během studijních pobytů v zahraničí.
Akce podporuje také činnosti mezinárodní mobility z partnerských zemí a do partnerských zemí v oblasti
vysokoškolského vzdělávání a mládeže. V této souvislosti akce sleduje tyto další cíle:
zvýšit přitažlivost vysokoškolského vzdělávání v Evropě a podpořit evropské vysokoškolské instituce v soutěži
na celosvětovém trhu s vysokoškolským vzděláváním;
podpořit internacionalizaci, přitažlivost a modernizaci vysokoškolských institucí mimo Evropu s cílem napomoci
rozvoji partnerských zemí;
podpořit neformální vzdělávání v partnerských zemích a spolupráci s nimi.
Kromě toho budou v souladu s ročním pracovním programem přijatým Evropskou komisí upřednostněny projekty,
jež sledují jednu či více z příslušných priorit popsaných v úvodech ke kapitolám o vzdělávání a odborné přípravě a
o mládeži v Části B této Příručky.

CO JE PROJEKT MOBILITY?
Organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže získají z programu Erasmus+ podporu na
realizaci projektů podporujících různé typy mobility. Projekt mobility musí mít tyto fáze:
příprava (včetně praktických opatření, výběru účastníků, uzavření dohod s partnery a účastníky a včetně
jazykové či kulturní přípravy účastníků před odjezdem nebo jejich speciální přípravy na daný úkol);
realizace mobilit;
kontrola (včetně hodnocení činností, případně včetně formálního uznání výsledků učení účastníků v rámci
dané činnosti a včetně šíření a využití výsledků projektu).
Důležitou novinkou oproti mnohým mobilitním aktivitám podporovaným v předchozích evropských programech je,
že program Erasmus+ rozšiřuje podporu pro účastníky mobility o příspěvky na zlepšení jejich jazykových
dovedností před pobytem a během pobytu v zahraničí. Evropská komise od začátku roku 2014 postupně zprovozní
evropskou on-line jazykovou službu, jež účastníkům dlouhodobé mobility umožní vyhodnotit, jak ovládají jazyk,
který budou používat při studiu, práci nebo dobrovolné činnosti v zahraničí, a absolvovat on-line jazykový kurz, aby
se v daném jazyce zlepšili (další podrobnosti o výuce jazyků viz Příloha I).
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Kromě toho program Erasmus+ ve větší míře než předchozí programy poskytne prostor pro rozvíjení mobility,
zahrnující partnerské organizace působící v různých oblastech nebo socio-hospodářských odvětvích (například
stáže univerzitních studentů nebo studentů odborného vzdělávání a odborné přípravy v podnicích, nevládních
organizacích či veřejných orgánech; kurzy v podnicích nebo střediscích odborné přípravy pro učitele ze škol za
účelem profesního rozvoje; přednášky nebo vedení odborné přípravy ve vysokoškolských institucích podnikovými
odborníky; dobrovolnické programy vypracované podniky angažujícími se v oblasti společenské odpovědnosti firem
se sdruženími a sociálními podniky).
Třetí důležitou novinkou a kvalitativním prvkem mobility je, že zúčastněné organizace programu Erasmus+ budou
mít možnost organizovat mobility v širším strategickém rámci a střednědobém horizontu. Prostřednictvím jedné
žádosti o grant na období dvou let může koordinátor projektu mobility organizovat několik mobilitních aktivit, jež
umožní mnoha jednotlivcům zahraniční pobyt v různých zemích. Organizace předkládající žádost tak mohou svůj
projekt koncipovat podle potřeb účastníků, ale také podle svých vnitřních plánů internacionalizace, budování
kapacit a modernizace.
V závislosti na profilu účastníků, jimž je projekt určen, se v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+ podporují tyto
typy projektů mobility:
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:
o projekty mobility pro vysokoškolské studenty a zaměstnance;
o projekty mobility pro žáky a pracovníky odborného vzdělávání a přípravy;
o projekty mobility pro pracovníky škol;
o projekty mobility pro pracovníky ve vzdělávání dospělých;
v oblasti mládeže:
o projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.
Krátkodobá a dlouhodobá mobilita žáků škol a kombinovaná mobilita dále se vzdělávajících dospělých je
podporována v Klíčové akci 2 v rámci strategických partnerství.
V následujícím oddíle jsou uvedeny podrobnosti o kritériích a podmínkách platných pro jednotlivé typy projektů
mobility.
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PROJEKTY MOBILITY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY A ZAMĚSTNANCE
Tyto projekty mobility mohou zahrnovat jednu či více následujících aktivit:

Mobilita studentů:
zahraniční studijní pobyt v partnerské vysokoškolské instituci;
zahraniční praktická stáž v podniku nebo na jiném relevantním pracovišti9.
Studijní pobyt v zahraničí může zahrnovat rovněž dobu praktické stáže.
V zájmu zajištění vysoké kvality mobilit a jejich co možná největšího dopadu na studenty musí být mobility
v souladu se studijním programem daného studenta a odpovídat potřebám jeho osobního rozvoje. Studijní pobyt
v zahraničí musí být součástí studentova studijního programu absolvovaného za účelem získání diplomu v rámci
studia krátkého cyklu, prvního cyklu (bakalářský nebo rovnocenný titul), druhého cyklu (magisterský nebo
rovnocenný titul) a třetího či doktorského cyklu.
Zahraniční praktické stáže podporuje program Erasmus+ také v krátkém cyklu, prvním cyklu, druhém a třetím
cyklu, nejvýše do jednoho roku po dokončení studia. Tyto stáže zahrnují také „asistentské stáže“ určené budoucím
učitelům.
Stáže by pokud možno měly být nedílnou součástí studijního programu daného studenta. Mobilita studentů se
může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.
Mobilita zaměstnanců:
výukové pobyty: tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo
pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita
zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.
školení: tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol
formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů
přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

JAKÁ JE ROLE ORGANIZACÍ ÚČASTNÍCÍCH SE TOHOTO PROJEKTU?
Zúčastněné organizace zapojené do projektu mobility přijímají tyto role nebo úkoly:
Žadatelská organizace odpovídá za žádost o projekt mobility, podepsání a řízení grantové smlouvy a
předkládání zpráv. Žadatelem může být koordinátor konsorcia, který vede konsorcium partnerských organizací
ze stejné země zaměřené na organizaci jakéhokoliv typu mobility studentů a zaměstnanců.

Vysílající organizace odpovídá za výběr studentů/zaměstnanců a jejich vyslání do zahraničí. To zahrnuje také
vyplácení grantů, přípravu, monitorování a uznávání týkající se mobility.
Přijímající organizace odpovídá za přijetí zahraničních studentů/zaměstnanců a poskytnutí studijního
programu/programu stáže či programu školení nebo profituje z výukové činnosti.

Zprostředkující organizace je organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
práce s mládeží. Může být partnerem v národním konsorciu mobility, nikoli však vysílající organizací. Může se
podílet na administrativních postupech vysílajících vysokoškolských institucí, u stáží na lepším sladění
studentské profily s potřebami podniků a společné přípravě účastníků.
Před začátkem pobytu se musí vysílající a přijímající organizace společně se studenty/zaměstnanci dohodnout na
činnostech, které budou studenti/zaměstanci vykonávat. Se studenty ve studijní dohodě „Learning Agreement“,
se zaměstnanci v dohodě o mobilitě „Mobility Agreement“. Tyto dohody stanovují plánované výsledky studia v
zahraničí, stanovují podmínky formálního uznání výsledků a uvádějí práva a povinnosti všech stran. Pokud se daná
aktivita realizuje mezi dvěma vysokoškolskými institucemi (studijní pobyt pro studenty a výukový pobyt pro
zaměstnance), musí před zahájením výměny vysílající a přijímající instituce uzavřít meziinstitucionální dohodu
„Inter-institutional Agreement“.

9

Studium na vysokoškolské instituci nelze považovat za pracovní stáž.
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Podpisem Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE)
se vysokoškolské instituce zavazují, že účastníkům mobility poskytnou veškerou podporu v oblasti jazykové
přípravy. Za tímto účelem bude v průběhu programu postupně zavedena on-line jazyková podpora pro dlouhodobé
mobility, jež trvají nejméně dva měsíce. Evropská komise ji zpřístupní způsobilým účastníkům, aby se vyhodnotily
jejich jazykové znalosti a v případě potřeby jim byla před odjezdem nebo během pobytu poskytnuta nejvhodnější
jazyková výuka (více podrobností viz Příloha I této Příručky).

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ SE TENTO PROJEKT POSUZUJE?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí projekt vysokoškolské mobility splňovat, aby byl způsobilý pro udělení
grantu Erasmus+:

OBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Předkládá-li žádost vysokoškolská instituce individuálně: vysokoškolská instituce se
sídlem v programové zemi, jíž byla udělena Listina programu Erasmus pro
vysokoškolské vzdělávání (ECHE) - více informací o této listině viz níže oddíl
„Listina Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání“ a Příloha I této Příručky).

Kdo může
žádost?

předložit

Předkládá-li žádost národní konsorcium: koordinující organizace se sídlem
v programové zemi, jež je koordinátorem konsorcia s certifikátem vysokoškolského
konsorcia mobility. Organizace, jež nejsou držiteli platného certifikátu konsorcia
mobility, mohou o tento certifikát jménem konsorcia mobility požádat současně
s podáním žádosti o grant na projekt mobility. Tyto organizace budou pro projekt
mobility způsobilé pouze tehdy, pokud jejich žádosti o certifikát konsorcia mobility
bude vyhověno.
Vysokoškolští studenti a pracovníci nemohou žádat o grant přímo; kritéria pro výběr
účastníků mobilit stanoví vysokoškolská instituce, v níž studují nebo na které jsou
zaměstnáni.

Způsobilé aktivity

Vysokoškolské projekty mobility musí zahrnovat jednu či více těchto aktivit:
mobilitu studentů za účelem studia;
mobilitu studentů za účelem stáží;
mobilitu zaměstnanců za účelem výuky;
mobilitu zaměstnanců za účelem školení.

V žádosti se uvádí pouze jedna organizace (žadatelská). Je to buď jediná vysokoškolská
Počet
zúčastněných instituce, nebo koordinátor konsorcia mobility.
organizací
Během realizace projektu mobilit do něj musí být zapojeny nejméně dvě organizace
(alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající) z různých zemí programu.
Doba trvání projektu

16 nebo 24 měsíců. Žadatel musí zvolit dobu trvání již při předkládání žádosti, a to na
základě rozsahu projektu a typu plánovaných aktivit.

Komu se
žádost?

předkládá

Národní agentuře země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Kdy
se
žádost?

předkládá Pro projekty začínající 1. června musí být žádost o grant předložena nejpozději do
17. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.

Jak se
žádost?

předkládá

Další kritéria

Podrobnosti k předkládání žádosti jsou uvedeny v Části C této Příručky.
Vysokoškolská instituce nebo konsorcium může v jednom kole výběrového řízení podat
pouze jednu žádost. Vysokoškolská instituce však může být součástí nebo
koordinátorem několika konsorcií, jež předkládají žádost ke stejnému termínu.
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DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO MOBILITU STUDENTŮ
Mobilita studentů na studijní pobyty:
Vysílající i přijímající organizace musí být vysokoškolskými institucemi, kterým byla
udělena ECHE.
Mobilita studentů na praktické stáže:
Vysílající organizace musí být vysokoškolskou institucí, které byla udělena ECHE.
10

Přijímající organizací může být :
o vysokoškolská instituce, které bylo uděleno ECHE nebo
o
jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Touto organizací může
například být:
státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních
podniků);
Způsobilé zúčastněné
veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni;
organizace
sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních
komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů;
výzkumná instituce;
nadace;
škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od
předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně
odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých);
nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace;
subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační
služby.
Všechny zúčastnění organizace musí mít sídla v programových zemich. Mezinárodní
vysokoškolská mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi bude umožněna
v pozdější fázi programu Erasmus+.

studijní pobyty: od 3 do 12 měsíců (včetně případné doplňující stáže)
praktické stáže: od 2 do 12 měsíců.

Doba trvání aktivity

Místo aktivity

Způsobilí účastníci

Jeden student v jednom cyklu studia může bez ohledu na počet a druh mobilit získat
11
granty na mobiliy v souhrnné délce nejvýše 12 měsíců :
v průběhu prvního cyklu studia (bakalářský nebo rovnocenný program) včetně
krátkého cyklu (kvalifikační úroveň EQF5 a 6);
v průběhu druhého cyklu studia (magisterský nebo rovnocenný program – kvalifikační
úroveň EQF 7);
v průběhu třetího cyklu studia jako doktorand (doktorský stupeň nebo kvalifikační
12
stupeň EQF 8).
Doba trvání stáže čerstvých absolventů se započítává do 12 měsíců za cyklus, v němž o
stáž požádají.

Studenti musí mobilitu absolvovat v programové zemi, která není ani zemí vysílající
organizace ani zemí jejich pobytu.
Studenti zapsaní na vysokoškolské instituci do studijního programu, jehož absolvováním
získají uznávaný titul nebo jinou uznávanou terciární kvalifikaci (až do úrovně doktorátu
včetně). V případě studijního pobytu musí být studenti zapsaní alespoň v druhém ročníku
vysokoškolského studia. Tyto podmínky neplatí pro praktické stáže.
Čerství vysokoškolští absolventi se mohou účastnit praktických stáží. Čerstvé absolventy
musí jejich vysokoškolská instituce vybrat v posledním roce studia a svoji zahraniční stáž
musí realizovat a dokončit do jednoho roku od ukončení studia.

10

Přijímajícími organizacemi pro studentské stáže nejsou způsobilé být:
- orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
- organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).
11
Předchozí účast v programu LLP-Erasmus se do těchto 12 měsíců za cyklus studia započítává.
12
Ve studijních programech tvořených jediným dlouhým cyklem, jako je například lékařství, mohou být studenti mobilní až 24 měsíců.
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DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO MOBILITU ZAMĚSTNANCŮ
Mobilita zaměstnanců na výukové pobyty:
Přijímající organizace musí být vysokoškolskou institucí, které byla udělena ECHE.
Vysílající organizace musí být:
o vysokoškolská instituce, které byla udělena ECHE nebo
o

Způsobilé zúčastněné
organizace

jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Touto organizací
může být například:
státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních
podniků);
veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni;
sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních
komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů;
výzkumná instituce;
nadace;
škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od
předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně
odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých);
nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace;
subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační
služby.

Mobilita zaměstnanců na školení:
Vysílající organizace musí být vysokoškolskou institucí, které byla udělena ECHE.
Přijímající organizace musí být:
o vysokoškolská instituce, jíž bylo uděleno ECHE nebo
o

jakákoli veřejná nebo soukromá organizaci působící na trhu práce nebo
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Viz příklady výše.

Všechny zúčastněné organizace musí mít sídla v programových zemích. Mezinárodní
vysokoškolská mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi bude umožněna
v pozdější fázi programu Erasmus+.

Doba trvání aktivity

Od dvou týdnů do dvou měsíců bez započtení cesty. Ve všech případech musí výuka
trvat nejméně 8 hodin za týden (případně za kratší dobu trvání aktivity).

Místo aktivity

Zaměstnanci musí mobilitu absolvovat v programové zemi, která není ani zemí vysílající
organizace ani zemí jejich pobytu.

Způsobilí účastníci

Mobilita zaměstnanců na výukové pobyty: zaměstnanci vysokoškolské instituce nebo
jakékoli veřejné nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci).
Mobilita zaměstnanců na školení: zaměstnanci vysokoškolské instituce.

Organizace předkládající žádost budou posouzeny podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další
podrobnosti jsou uvedeny v Části C této Příručky.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU
KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU PRO MOBILITY MEZI PROGRAMOVÝMI ZEMĚMI
Nedochází ke kvalitativnímu hodnocení, proto nejsou stanovena žádná hodnotící kritéria.
Každá způsobilá žádost (po ověření způsobilosti) získá grant.
Skutečná výše grantu závisí na řadě faktorů:
objemu mobilit a množství měsíců/dní, na které je žádost předložena;
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dosavadním plnění žadatele z hlediska objemu mobilit, kvality realizace aktivit a řádného finančního řízení,
pokud žadatel podobný grant obdržel v předchozích letech;
celkovém národním rozpočtu přiděleném na tuto akci.

JAKOU AKREDITACI POTŘEBUJÍ ÚČASTNÍCI PRO TENTO PROJEKT MOBILITY?
LISTINA ERASMUS PRO VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Udělení Listiny Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) je pro všechny vysokoškolské instituce se sídlem
v programové zemi nezbytnou podmínkou. Evropská komise prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání,
kulturu a audiovizuální oblast každý rok zveřejňuje konkrétní výzvu k předložení návrhů, která stanovuje podrobné
podmínky, které musí být dodrženy, a kvalitativní kritéria, která je třeba splnit, aby dané instituci byla udělena ECHE.
Tato výzva je k dispozici na internetových stránkách výkonné agentury.

CERTIFIKÁT KONSORCIA MOBILITY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Organizace, která předkládá žádost jménem konsorcia, musí mít platný certifikát konsorcia. Tento certifikát uděluje
stejná národní agentura, která posuzuje žádost o financování projektu vysokoškolské mobility. Žádost o akreditaci a
grant projektu mobility lze předložit současně. Grant pro projekty mobility nicméně získají jen ty vysokoškolské
instituce a organizace, které úspěšně projdou akreditačním řízením. Certifikát konsorcia se uděluje na základě
splnění těchto podmínek:

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

Národní konsorcium mobility ve vysokoškolském vzdělávání se může skládat z těchto
zúčastněných organizací:
vysokoškolské instituce s platnou Listinou programu Erasmus pro vysokoškolské
vzdělávání (více informací o této listině viz výše oddíl „Listina Erasmus pro
Způsobilé zúčastněné
vysokoškolské vzdělávání“ a Příloha I této Příručky); a
organizace
jakékoli veřejné nebo soukromé organizace působící na trhu práce nebo v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží (viz příklady způsobilých
zúčastněných organizací na předchozí straně).
Všechny zúčastněné organizace musí být zřízeny ve stejné programové zemi.
Kdo může
žádost?

předložit Kterákoli způsobilá zúčastněná organizace může působit jako koordinátor a předložit
žádost jménem všech organizací zapojených do konsorcia.

Národní konsorcium mobility se musí skládat nejméně ze tří způsobilých zúčastněných
Počet
zúčastněných organizací, z nichž minimálně dvě musí být vysílající vysokoškolské instituce.
organizací
Všechny členské organizace konsorcia mobility musí být při předkládání žádosti o
udělení certifikátu konsorcia mobility známy.
Doba
certifikátu

platnosti

Komu se
žádost?

předkládá

Kdy
se
žádost?

předkládá Pro projekty začínající 1. června musí být žádost o grant předložena nejpozději do
17. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.

Jak se
žádost?

předkládá

13

Certifikát platí pro tři po sobě jdoucí roční výzvy, nejdéle však do roku 2020/2021.
Národní agentuře země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Podrobnosti k předkládání žádosti jsou uvedeny v Části C této Příručky.

13

Konsorcia, jež o certifikát úspěšně požádají v prvním roce programu, získají certifikát s dobou platnosti na tři roční výzvy a následně pak s platností na
čtyři roční výzvy do konce programu.
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KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU
Žádosti konsorcií mobility budou posuzovány podle těchto kritérií:

Relevance konsorcia
(maximálně 30 bodů)

relevance návrhu pro:
cíle akce (viz část „Jaké jsou cíle projektu mobility?“)
potřeby a cíle organizací zapojených do konsorcia a jednotlivých
účastníků
do jaké míry je návrh účelný:
z hlediska vysoké kvality výsledků učení, jež přinese účastníkům;
z hlediska posílení kapacity a mezinárodního rozměru působnosti
organizací zapojených do konsorcia
z hlediska svého evropského přínosu prostřednictvím výsledků,
jichž by se nedosáhlo činnostmi prováděnými pouze jednotlivou
vysokoškolskou institucí

Kvalita
složení
konsorcia
podmínek spolupráce
(maximálně 20 bodů)

do jaké míry:
konsorcium je náležitě složeno z vysílajících vysokoškolských
institucí a případně doplňujících zúčastněných organizací z jiných
socio-hospodářských odvětví s potřebným profilem, praxí a
odborností, aby si vedly úspěšně ve všech aspektech projektu
má koordinátor konsorcia praxi v řízení konsorcia nebo
podobného druhu projektů
je rozdělení rolí, povinností, úkolů/zdrojů jasně stanoveno a
svědčí o angažovanosti a aktivním podílení se všech
zúčastněných organizací
jsou úkoly/zdroje považovány za společné a sdíleny
jsou v záležitostech řízení smluvních vztahů a finančního řízení
stanoveny jasně povinnosti
konsorcium do akce zapojuje nováčky

a

Kvalita
koncepce
a
realizace aktivit konsorcia
(maximálně 20 bodů)

jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází projektu mobility
(příprava, realizace mobilit a kontrola)
kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory (tj. hledání
přijímajících organizací, upevňování kontaktů, informační, jazyková a
mezikulturní podpora, monitorování)
kvalita spolupráce, koordinace a komunikace mezi zúčastněnými
organizacemi a také s ostatními zúčastněnými subjekty
popřípadě kvalita opatření pro uznávání a ověřování výsledků učení
účastníků a důsledné využívání evropských nástrojů pro
transparentnost a uznávání výsledků
případně vhodnost opatření pro výběr účastníků mobilit a podpůrných
opatření pro účast znevýhodněných osob na mobilitě

Dopad a šíření výsledků
(maximálně 30 bodů)

kvalita opatření pro hodnocení výsledků aktivit organizovaných
konsorciem
potenciální dopad projektu:
na účastníky a zúčastněné organizace v průběhu životního cyklu
projektu a po jeho skončení
na institucionální, místní, regionální nebo národní/mezinárodní
úrovni mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu
vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků aktivit organizovaných
konsorciem v zúčastněných organizacích a u partnerů a také mimo ně
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CO JE JEŠTĚ TŘEBA VĚDĚT O TÉTO AKCI?
Více konkrétních pravidel a kritérií a dalších užitečných informací k této akci je uvedeno v Příloze I této Příručky.
Zájemcům je doporučeno, aby si před předložením žádosti o finanční podporu důkladně prostudovali příslušné části
této přílohy.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
V příslušném formuláři musí žadatelé o projekty mobility pro vysokoškolské studenty a zaměstnance uvést tyto
informace:
předpokládaný počet studentů a zaměstnanců, kteří se zúčastní mobility;
průměrná doba trvání plánované mobility na jednoho účastníka;
počet a průměrná doba trvání mobility (studentů a zaměstnanců) v předchozích dvou letech.
Na základě těchto údajů udělí národní agentura žadatelům grant na podporu určitého počtu mobilit, maximálně na
počet požadovaný žadatelem.
Pro finanční podporu těchto aktivit platí následující pravidla:

A) PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PLATNÁ PRO VŠECHNY MOBILITY
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidlo pro určení
nákladů

Náklady
organizaci
mobilit

jakékoli náklady, které
na přímo
souvisejí
jednotkové
s realizací
mobilit
náklady
(s výjimkou nákladů na
pobyt a cestu účastníků)

do počtu 100 účastníků:
350 EUR na účastníka
podle počtu účastníků
+
pro
počet
nad
100 mobility
účastníků: 200 EUR na
každého dalšího účastníka

Náklady
účastníky
specifickými
potřebami

na další náklady přímo
část
se související s účastníky
uznatelných
se
zdravotním
nákladů
postižením

Podmínka:
Potřeba
finanční podpory bude
100 % uznatelných nákladů po vybrání účastníků
zdůvodněna
ve
speciální žádosti.

GRANT NA ORGANIZACI MOBILIT PRO PŘÍJEMCE (VYSOKOŠKOLSKOU INSTITUCI NEBO KONSORCIUM):
Grant na organizaci mobilit je příspěvkem na jakékoli výlohy příslušných institucí, jež se týkají aktivit na podporu
přijíždějících i vysílaných studentů a zaměstnanců, a které mají naplnit zásady Listiny Erasmus pro vysokoškolské
vzdělávání. Například:
organizační kroky v rámci spolupráce s partnerskými institucemi, včetně návštěv, za účelem domluvy na
podmínkách mziinstitucionálních dohod, jež se týkají výběru, přípravy, přijetí a začlenění účastníků mobility, a
za účelem obnovy těchto dohod;
zajištění aktuálních katalogů předmětů pro zahraniční studenty;
informační služby a pomoc studentům a zaměstnancům;
výběr studentů a zaměstnanců;
příprava studijních dohod (Learning Agreements) za účelem zajištění plného uznání všech absolvovaných
předmětů; příprava a uznávání dohod o mobilitě (Mobility Agreements) pro zaměsntance;
jazyková a kulturní příprava pro přijíždějící i vysílané studenty a zaměstnance;
podpora začlenění přijíždějících účastníků mobility do vysokoškolské instituce;
zajištění individuálního poradenství a odborného vedení pro účastníky mobility;
konkrétní opatření k zajištění kvality praktických stáží v podnicích;
zajištění uznávání absolvovaných předmětů a příslušných kreditů, vydávání výpisů zkoušek (Transcript of
Records) a dodatků k diplomu;
podpora začlenění účastníků mobility po návratu a využití jejich nově osvojených schopností vysokoškolskou
institucí a spolužáky.
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Vysokoškolské instituce se zavazují, že dodrží veškeré zásady Listiny Erasmus, a tak zajistí vysokou kvalitu
mobility. Týká se to i těchto zásad: „zajistit, aby účastníci vyjíždějící na mobilitu byli na pobyt dobře připraveni, a to i
potřebnou úrovní jazykových znalostí“ a „poskytnout účastníkům přijíždějícím na mobilitu náležitou jazykovou
podporu“. Je možno využít stávající prostředky institucí jazykového vzdělávání. Vysokoškolské instituce, jež budou
schopny zajistit vysoce kvalitní mobilitu studentů a zaměstnanců včetně jazykové podpory s nižšími náklady (nebo
prostřednictvím financování z jiných zdrojů než z prostředků EU), budou moci převést 50 % grantu na podporu
organizace mobilit na financování dalších mobilit studentů/zaměstnanců.
Ve všech případech jsou příjemci ze smlouvy povinni poskytovat vysoce kvalitní služby a jejich činnost budou
monitorovat a kontrolovat národní agentury, přičemž zohlední i zpětnou vazbu, kterou studenti a zaměstnanci
poskytuji prostřednictvím nástroje Mobility Tool a k níž mají národní agentury a Evropská komise přímý přístup.
Pokud se jedná o konsorcium, tento grant si mohou rozdělit všichni národní členové podle pravidel, na kterých se
mezi sebou dohodnou.
Grant na podporu organizace mobilit se vypočítá podle celkového počtu vyjíždějících účastníků (včetně účastníků
bez nároku na stipendium) a pracovníků z podniků přijíždějících vyučovat na vysokoškolskou instituci, jež je
příjemcem nebo členem konsorcia. Účastníci bez nároku na stipendium (viz níže) se započítávají mezi účastníky
mobility, neboť těží z jejího rámce a organizačních činností. Grant na organizaci mobilit se proto vyplácí i na
účastníky mobilit bez nároku na stipendium.
ÚČASTNÍCI MOBILIT BEZ NÁROKU NA STIPENDIUM EU tzv.“zero grant“
Studenti a zaměstnanci bez nároku na stipendium EU nedostanou grant EU na cestovní výlohy a výdaje na pobyt,
jinak ale splňují všechna kritéria pro mobilitu studentů a zaměstnanců a využívají veškerých výhod studenta nebo
zaměstnance účastnícího se programu Erasmus+. Studenti a zaměstnanci bez nároku na stipendium EU mohou na
své náklady na mobilitu získat regionální, národní nebo jiný druh grantu. Započítávají se do statistických podkladů
ukazatelů výkonnosti, podle kterých se rozděluje rozpočet EU mezi jednotlivé země.
PODPORA ÚČASTNÍKŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Osobou se specifickými potřebami se rozumí potenciální účastník, jehož osobní tělesný, duševní nebo zdravotní
stav je takový, že jeho účast v projektu mobility by nebyla možná bez dodatečné finanční podpory. Vysokoškolské
instituce, které vyberou studenty nebo zaměstnance se specifickými potřebami, mohou požádat národní agenturu o
dodatečnou grantovou podporu na pokrytí zvýšených nákladů, souvisejících s jejich účastí na mobilitě. Osoby se
specifickými potřebami tudíž mohou získat grantovou podporu, jež je vyšší než maximální částky grantu pro
jednotlivce uvedené níže. Vysokoškolské instituce na svých internetových stránkách popíšou, jak mohou studenti a
zaměstnanci se specifickými potřebami získat podporu také z dalších zdrojů na regionální nebo národní úrovni.
Dodatečné financování studentů nebo zaměstnaců se specifickými potřebami může být zajištěno také z dalších
zdrojů na místní, regionální nebo národní úrovni.
DALŠÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Studenti a zaměstnanci mohou ke grantu EU nebo místo něj (pokud se jedná o účastníky bez nároku na
stipendium EU) obdržet regionální, národní nebo jakýkoliv jiný druh grantu řízeného jinou organizací než je národní
agentura (např. ministerstvem nebo regionálními orgány). Na tyto granty, jež pocházejí z jiných zdrojů financování
než z rozpočtu EU, se nevztahuje rozmezí částek stanovené v tomto dokumentu.

B) GRANTOVÁ PODPORA MOBILITY STUDENTŮ
Studenti obdrží grant EU jako příspěvek na cestovní výlohy a pobytové náklady během studijního pobytu nebo
praktické stáže v zahraničí. Tyto částky národní agentury stanoví po dohodě s národními orgány nebo
vysokoškolskými institucemi na základě níže uvedených objektivních a transparentních kritérií.

KRITÉRIUM 1 – VYSÍLAJÍCÍ A PŘIJÍMAJÍCÍ ZEMĚ STUDENTA
Stipendium EU poskytnuté studentům bude záviset na toku mobility takto:
mobilita do země s podobnými životními náklady: studenti obdrží stipendium EU ve středním pásmu;
mobilita do země s vyššími životními náklady: studenti obdrží stipendium EU ve vyšším pásmu;
mobilita do země s nižšími životními náklady: studenti obdrží stipendium EU v nižším pásmu;

42

Programové země se dělí do těchto tří skupin:
Skupina 1
Programové země s vysokými
životními náklady

Dánsko, Irsko, Francie, Itálie, Rakousko, Finsko, Švédsko, Spojené království,
Lichtenštejnsko, Norsko,

Skupina 2
Programové země se středně
vysokými životními náklady

Belgie, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Kypr,
Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Slovinsko, Island, Turecko

Skupina 3
Programové země s nízkými
životními náklady

Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko,
Rumunsko, Slovensko, Makedonská republika

Malta,

Polsko,

Částky stanovené národními agenturami se budou pohybovat v tomto rozmezí:
Stipendium EU ve středním pásmu: střední pásmo s rozmezím od 200 do 450 EUR měsíčně se použije na
mobility do země s podobnými životními náklady: a) ze skupiny 1 do skupiny 1, b) ze skupiny 2 do skupiny 2 a
c) ze skupiny 3 do skupiny 3.
Stipendium EU ve vyšším pásmu: odpovídá střednímu pásmu stanovenému národní agenturou, k němuž se
přičte alespoň 50 EUR, a pohybuje se v rozmezí od 250 do 500 EUR měsíčně. Použije se na mobility do země
s vyššími životními náklady: a) ze skupiny 2 do skupiny 1 a b) ze skupiny 3 do skupiny 1 a 2.
Stipendium EU v nižším pásmu: odpovídá střednímu pásmu stanovenému národní agenturou, od nějž se odečte
alespoň 50 EUR, a pohybuje se v rozmezí od 150 do 400 EUR měsíčně. Použije se na mobility do země
s nižšími životními náklady: a) ze skupiny 1 do skupiny 2 a 3 a b) ze skupiny 2 do skupiny 3.
Při vymezování částek, jež budou platit pro příjemce v jejich zemi, vezmou národní agentury v potaz dvě konkrétní
kritéria:
dostupnost a výši dalších zdrojů financování od soukromých nebo veřejných subjektů na místní, regionální nebo
národní úrovni, které doplní stipendium EU;
celkovou úroveň poptávky studentů, kteří mají zájem o studium nebo praktickou stáž v zahraničí.
Národní agentury mohou ponechat vysokoškolským institucím flexibilitu a místo konkrétních částek na národní
úrovni stanovit rozmezí. Toto rozhodnutí by mělo být obhajitelné, například může být přijato v zemích, kde je na
místní nebo institucionální úrovni dostupné spolufinancování.

KRITÉRIUM 2 - DODATEČNÁ PODPORA PRO URČITÉ CÍLOVÉ SKUPINY, ČINNOSTI A VYSÍLAJÍCÍ ZEMĚ/REGIONY
Znevýhodnění studenti (ale nikoliv se spedifickými potřebami)
Národní orgány společně s národními agenturami odpovědnými za implementaci programu Erasmus+ v dané zemi
programu mohou rozhodnout (na základě volby opt-in/opt-out a v závislosti na podpoře, která již byla na národní
úrovni poskytnuta), že všechny vysokoškolské instituce by znevýhodněným studentům měly k individuální podpoře
z grantu EU přidat doplňkovou částku od 100 do 200 EUR měsíčně.
Přesnou výši a kritéria, jež se použijí, stanoví na národní úrovni národní orgány.
Studenti na praktických stážích
Studenti vykonávající praktickou stáž obdrží z grantu EU doplňkový příspěvek ve výši od 100 do 200 EUR měsíčně.
Přesnou výši stanoví národní agentury nebo vysokoškolské instituce podle úrovně poptávky a míry spolufinancování
tohoto druhu mobility. Ve všech případech by všichni studenti stejné vysokoškolské instituce měli dostat stipendia na
stejné úrovni bez ohledu na jakýkoliv dodatečný příjem nebo příspěvek, který student může obdržet od přijímající
organizace. Dodatečný příjem pro znevýhodněné studenty se v tomto případě nepoužije.
Studenti z nejvzdálenějších zemí programu a regionů
Vzhledem k omezením vyplývajícím z odlehlosti těchto zemí a regionů od ostatních zemí programu obdrží studenti z
nejvzdálenějších regionů, z Kypru, Islandu, Malty a zámořských zemí a území vyšší částky individuální podpory:
Z:
nejvzdálenějších regionů, Kypru, Islandu a
Malty, zámořský zemí a území

Do:
země ze skupiny 1

Částka
750 EUR na měsíc

země ze skupiny 2

700 EUR na měsíc

země ze skupiny 3

650 EUR na měsíc
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Kromě toho studenti z těchto zemí dostanou tuto podporu na hrazení cestovních výloh:
Délka cesty
100 až 499 km:
500 až 1999 km:

Částka
180 EUR na účastníka
275 EUR na účastníka

2000 až 2999 km:

360 EUR na účastníka

3000 až 3999 km:

530 EUR na účastníka

4000 až 7999 km:

820 EUR na účastníka

8000 km a více:

1100 EUR na účastníka

Dodatečný příjem pro praktickéstáže nebo znevýhodněné studenty se v tomto případě nepoužije.
Úroveň finanční podpory stanovená vysokoškolskými institucemi
Vysokoškolské instituce musí při stanovování nebo použití sazeb EU uvnitř instituce dodržet vždy tyto zásady a
kritéria:
sazby musí stanovit nebo použít objektivně a transparentně a vzít přitom v potaz všechny výše popsané zásady
a metodiku (tj. zohlednit toky mobility a dodatečné specifické financování);
studentům (kromě znevýhodněných studentů nebo studentů se specifickými potřebami), kteří odjíždí na stejný
druh mobility – studium nebo stáže – do zemí ze stejné skupiny, musí být dána stipendia na stejné úrovni.
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C) GRANTOVÁ PODPORA MOBILITY ZAMĚSTNANCŮ
Grant EU jako příspěvek na cestovní výlohy a výdaje na pobyt během pobytu v zahraniční bude zaměstnancům přidělen takto:
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidlo pro určení nákladů

délka cesty 100 až 499 km:
180 EUR na účastníka
délka cesty 500 až 1999 km:
275 EUR na účastníka
Cestovní
náklady

příspěvek na cestovní náklady
jednotkové
účastníků ze země původu na
náklady
místo konání a zpět

délka cesty 2000 až 2999 km:
360 EUR na účastníka
délka cesty 3000 až 499 km:
530 EUR na účastníka

Na základě délky cesty na účastníka.
Délka cesty musí být vypočtena
pomocí
Kalkulátoru
vzdálenosti
poskytnutého Evropskou komisí.

délka cesty 4000 až 7999 km:
820 EUR na účastníka
délka cesty 8000 a více km:
1100 EUR na účastníka
Pobytové
náklady

náklady, které přímo souvisí
jednotkové
s výdaji účastníků na pobyt v
náklady
průběhu dané mobility

do 14. dne mobility: A1.1 na účastníka na den
+
od 15. do 60. dne mobility: 70 % A1.1 na účastníka na den

podle trvání pobytu na účastníka

TABULKA č. 1 – POBYTOVÉ NÁKLADY ÚČASTNÍKA (ČÁSTKA UVEDENA V EURECH NA DEN)
Částka je závislá na přijímající zemi. Tyto částky se musí stanovit v rozmezí uvedeném níže v tabulce. Při
vymezování částek, jež budou platit pro příjemce v jejich zemi, vezmou národní agentury po dohodě s národními
orgány v potaz dvě konkrétní kritéria:
dostupnost a výši dalších zdrojů financování od soukromých nebo veřejných subjektů na místní, regionální nebo
celostátní úrovni, které doplní stipendium EU;
celkovou úroveň poptávky zaměstnanců, kteří mají zájem o výukový pobyt nebo školení v zahraničí.
Pro všechny cílové země je třeba použít v rámci daného pásma stejnou procentní sazbu. Není možné stanovit pro
všechny cílové země jednotnou částku.
Mobilita zaměstnanců
Přijímající země

Rozmezí (na den)
A1.1

Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Švédsko, Spojené
království

80-160

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Řecko, Francie, Itálie,
Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Polsko,
Rumunsko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko,
Švýcarsko, Turecko

70-140

Německo, Španělsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko,
Slovensko, Makedonská republika

60-120

Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko

50-100

Národní agentury mohou ponechat vysokoškolským institucím flexibilitu a místo konkrétních částek na celostátní
úrovni stanovit rozmezí. Toto rozhodnutí by mělo být obhajitelné, například může být přijato v zemích, kde je na
místní nebo institucionální úrovni dostupné spolufinancování.
Přesné částky budou zveřejněny na internetových stránkách národních agentur a vysokoškolských institucí.
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PROJEKTY MOBILITY PRO ŽÁKY A PRACOVNÍKY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A
PŘÍPRAVY (VET)
Tyto projekty mobility mohou zahrnovat jednu či více následujících aktivit:
Mobilita žáků
praktická stáž v délce do 12 měsíců.
Tato aktivita je otevřena žákům škol odborné přípravy (učilišť, odborných učilišť, praktických škol, středních a
vyšších odborných škol). Tito žáci vykonají praktickou stáž v jiné zemi. Žáci jsou přijati buď na určité pracoviště (v
podniku nebo jiné příslušné organizaci) nebo školu VET (s dobami praxe v podniku nebo jiné příslušné organizaci).
Každá mobilita je realizována v kvalitativním rámci, na němž se dohodnou vysílající a přijímající organizace tak,
aby zajistily vysokou kvalitu činnosti. Tento rámec zahrnuje také „studijní smlouvu“.
Výsledky učení jsou formálně uznány a ověřeny na institucionální úrovni, obsah předmětů se přizpůsobí dle
potřeby tak, aby zahraniční pobyt vhodně zapadl do studijního programu, v němž je žák VET zapsán.
Aby se zvýšila zaměstnatelnost mladých lidí a usnadnil jejich přechod na trh práce, mohou se této činnosti účastnit
také čerství absolventi škol VET nebo podniky poskytující VET.
Mobilita pracovníků:
výukové/školicí pobyty: tato aktivita umožní pracovníkům škol VET vyučovat na partnerských školách VET v
zahraničí. Umožní rovněž pracovníkům podniků poskytovat odbornou přípravu v organizaci VET v zahraničí.
profesní rozvoj pracovníků: tato aktivita podporuje profesní rozvoj pracovníků VET formou pracovní stáže
nebo stínování zaměstnance a náslechů na příslušném pracovišti v podniku nebo jiné organizaci VET v
zahraničí.
Program Erasmus+ podporuje vzdělávací mobilitu pracovníků, která:
je přizpůsobena strategickému přístupu zúčastněných organizací (jehož cílem je modernizace a
internacionalizace jejich poslání);
reaguje na jasně identifikované potřeby rozvoje pracovníků a je doprovázena náležitým výběrem, přípravou a
kontrolními opatřeními;
zajišťuje náležité uznání výsledků učení zúčastněných pracovníků a jejich šíření a široké využití uvnitř
organizace.

Zúčastněné organizace zapojené do projektu mobility přijímají tyto role nebo úkoly:
žadatelská organizace: odpovídá za žádost o projekt mobility, podepsání a řízení grantové smlouvy a
předkládání zpráv. Žadatelem může být koordinátor konsorcia: vede konsorcium partnerských organizací ze
stejné země zaměřené na vysílání žáků a pracovníků VET na zahraniční mobilitu. Koordinátor konsorcia také
může působit (ale není to nutné) jako vysílající organizace.
vysílající organizace: odpovídá za výběr žáků/pracovníků VET a jejich vyslání do zahraničí.
přijímající organizace: odpovídá za přijetí zahraničních žáků/pracovníků VET, za nabídku programu činností
nebo za to, že činnost odborné přípravy zajišťovaná pracovníky VET pro ně bude přínosná.
zprostředkující organizace: jedná se o organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a práce s mládeží Je to partner v národním konsorciu, ale nikoli vysílající organizace. Jejím
úkolem může být podíl na správních postupech vysílajících organizací VET a zjednodušovat je, lépe sladit
profily žáků s potřebami podniků a společně připravovat účastníky.
Před začátkem pobytu se vysílající a přijímající organizace společně se žáky/pracovníky musí dohodnout na
činnostech, které budou žáci vykonávat. S žáky ve studijní dohodě „Learning Agreement“, se zaměstnanci
v dohodě o mobilitě „Mobility Agreement“. Tyto smlouvy stanovují cílové výsledky učení studijního pobytu v
zahraničí, stanovují podmínky formálního uznání výsledků a uvádějí práva a povinnosti všech stran.
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Žáci VET vyjíždějící na měsíční a delší mobilitu jsou způsobilí získat jazykovou podporu. V průběhu programu bude
postupně zavedena on-line jazyková podpora. Evropská komise ji zpřístupní způsobilým účastníkům, aby se
vyhodnotily jejich jazykové znalosti a v případě potřeby jim byla před odjezdem nebo během pobytu poskytnuta
nejvhodnější jazyková výuka (více podrobností viz Příloha I této Příručky).

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ SE TENTO PROJEKT POSUZUJE?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí projekt mobility VET splňovat, aby byl způsobilý pro udělení grantu
Erasmus+:

OBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

Zúčastněnou organizací může být:
jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící v oblasti odborného
vzdělávání a přípravy (definovaná jako organizace VET); nebo
jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.
Těmito organizacemi mohou například být:
škola/insituce/středisko odborného vzdělávání;
státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních
podniků);
sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních
komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů;
Způsobilé zúčastněné
veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni;
organizace
výzkumná instituce;
nadace;
škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od
předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně dalšího
vzdělávání dospělých);
neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace;
subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační
služby;
subjekt odpovědný za politiku v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
Každá organizace musí mít sídlo v některé z programových zemí.

organizace VET vysílající žáky a pracovníky do zahraničí (jakožto individuální
organizace VET);
předložit

koordinátor národního konsorcia VET.
Žádost nemohou předkládat jednotlivci.


Kdo může
žádost?

Způsobilé aktivity

Projekty mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy musí zahrnovat jednu či více
těchto činností:

praktické stáže žáků VET;

výukové/školicí pobyty pracovníků;

profesní rozvoj pracovníků:

Mobilita je mezinárodní aktivita a zahrnuje nejméně dvě zúčastněné organizace (alespoň
jednu vysílající a jednu přijímající) z různých zemí.
Počet
zúčastněných
Pokud se jedná o projekt předkládaný národním konsorciem VET, všichni členové
organizací
konsorcia musí být ze stejné programové země a musí v momentu předkládání žádosti o
grant existovat. Konsorcium musí být složeno nejméně ze tří organizací VET.

Doba trvání projektu

1 rok nebo 2 roky. Žadatel musí zvolit dobu trvání již při předkládání žádosti, a to na
základě cílů projektu a druhu plánovaných aktivit.

Komu se
žádost?

Národní agentuře země, v níž je organizace předkládající žádost zřízena.

předkládá
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Kdy
se
žádost?

předkládá Pro projekty začínající mezi 1. červnem a 31. prosincem musí být žádost o grant
předložena nejpozději do 17. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.

Jak
se
žádost?

předkládá

Další kritéria

Podrobnosti k předkládání žádosti jsou uvedeny v Části C této Příručky.
Organizace v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET) nebo národní konsorcium
VET může v jednom kole výběrového řízení podat pouze jednu žádost. Organizace VET
však může být součástí nebo koordinátorem několika konsorcií, jež předkládají žádost ve
stejném kole výběrového řízení.

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO MOBILITU ŽÁKŮ
Doba trvání činnosti

Od 2 týdnů do 12 měsíců.

Místo činnosti

Účastníci musí aktivity mobility vykonávat v zahraničí, v jiné programové zemi.

Způsobilí účastníci

Učni nebo žáci VET (jejichž studium obvykle zahrnuje praxi) ze země vysílající
organizace, doprovodné osoby studentů VET se specifickými potřebami, nezletilých
nebo znevýhodněných osob.
Aktivit se mohou účastnit také čerství absolventi škol VET nebo absolventi z podniku (tj.
bývalí učni). Čerství absolventi musí vykonat zahraniční pracovní stáž do jednoho roku
od dokončení studia.

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO MOBILITU PRACOVNÍKŮ
Doba trvání činnosti

Od 2 týdnů do 12 měsíců bez započtení doby na cestu.

Místo činnosti

Účastníci musí aktivity mobility vykonávat v zahraničí, v jiné programové zemi.

Způsobilí účastníci

Každá osoba pracující pro organizaci působící v oblasti VET, jež je pověřená VET
(například učitelé, školitelé, pracovníci zajišťující mezinárodní mobility, pracovníci ve
správních nebo poradenských funkcích atd.). Kromě toho v případě výukového/školicího
pobytu je akce otevřena také osobám z podniků, veřejného sektoru nebo organizací
občanské společnosti.

Žadatelské organizace budou posouzeny podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou
uvedeny v Části C této Příručky.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU
Projekty se posuzují podle těchto kritérií:

Relevance projektu
(maximálně 30 bodů)

relevance návrhu pro:
cíle a priority akce (viz část „Jaké jsou cíle projektu mobility?“)
potřeby a cíle zúčastněných organizací a jednotlivých účastníků
do jaké míry je návrh účelný:
z hlediska vysoké kvality výsledků učení, jež přinese účastníkům;
z hlediska posílení kapacity a mezinárodního rozměru působnosti
zúčastněných organizací

49

Kvalita
koncepce
a
realizace
projektu (maximálně 40 bodů)

jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází návrhu projektu (přírava,
realizac mobility, kontrola)
soulad mezi cíli projektu a navrhovanými činnostmi
kvalita praktických opatření, řízení a podpůrných podmínek
kvalita přípravy účastníků
kvalita opatření pro uznávání a ověřování výsledků učení účastníků a
důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a
uznávání výsledků
vhodnost opatření pro výběr nebo zapojení účastníků do mobility
případně kvalita spolupráce, koordinace a komunikace mezi
zúčastněnými organizacemi a také s ostatními zúčastněnými subjekty

Dopad a šíření výsledků
(maximálně 30 bodů)

kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu
potenciální dopad projektu:
na účastníky a zúčastněné organizace v průběhu životního cyklu
projektu a po jeho skončení
na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni mimo
organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu
vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků projektu v zúčastněných
organizacích a také mimo ně

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Kromě
toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení
grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad a šíření výsledků“ a 20 bodů v kategorii
„kvalita koncepce a realizace projektu“).

UDĚLENÍ GRANTU
Skutečná výše grantu závisí na řadě faktorů:
počtu a délce mobilit o které je žádáno;
dosavadní zkušenosti žadatele z hlediska počtu mobilit, kvality realizace mobilit a řádného finančního řízení,
pokud podobný grant obdržel v předchozích letech;
celkovém národním rozpočtu přiděleném na tuto akci mobility.

CO JE JEŠTĚ TŘEBA VĚDĚT O TÉTO AKCI?
Další závazná kritéria a užitečné informace k této akci jsou uvedena v Příloze I této Příručky. Zájemcům je
doporučeno, aby si před předložením žádosti o finanční podporu důkladně prostudovali příslušné části této přílohy.
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Rozpočet projektu mobility musí být navržen v souladu s těmito pravidly financování (v eurech):

A) PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PLATNÁ PRO VŠECHNY MOBILITY
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidlo
nákladů

pro

určení

délka cesty 100 až 499 km:
180 EUR na účastníka
délka cesty 500 až 1999 km:
275 EUR na účastníka

Příspěvek na cestovní náklady účastníků,
Cestovní náklady včetně doprovodných osob, z místa počátku jednotkové náklady
cesty na místo konání mobility a zpět.

délka cesty 2000 až 2999 km:
360 EUR na účastníka
délka cesty 3000 až 499 km:
530 EUR na účastníka

Na základě délky cesty na
účastníka. Délka cesty musí
být
vypočtena
pomocí
Kalkulátoru
vzdálenosti
poskytnutého
Evropskou
komisí.

délka cesty 4000 až 7999 km:
820 EUR na účastníka
délka cesty 8000 a více km:
1100 EUR na účastníka

Náklady
organizaci
mobilit

Náklady
účastníky
specifickými
potřebami

Veškeré náklady přímo související s realizací
mobility (s výjimkou výdajů na pobyt
na
účastníků) včetně přípravy (pedagogické,
jednotkové náklady
kulturní, jazykové), monitorování a podpory
účastníků
v průběhu
mobility,
ověření
výsledků učení.

do počtu 100 účastníků: 350 EUR na účastníka
+
podle počtu účastníků
pro počet nad 100 účastníků: 200 EUR na každého
dalšího účastníka

na
se Další náklady přímo související s účastníky se
část uznatelných nákladů až do 100 % uznatelných nákladů
zdravotním postižením.

Podmínka: Potřeba finanční
podpory bude zdůvodněna
v žádosti.
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B) DOPLŇKOVÉ FINANCOVÁNÍ MOBILITY ŽÁKŮ VET
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidlo
nákladů

pro

určení

Pobytové
náklady

náklady, které přímo souvisí s výdaji účastníků
jednotkové náklady
na pobyt v průběhu mobility

do 14. dne mobility: A2.1 na účastníka na den
+
od 15. do 60. dne mobility: 70 % A2.1 na účastníka
podle
délky
na den
účastníka
+
od 61. dne mobility do 12 měsíců: 50% A2.1 na
účastníka na den

Jazyková
příprava

náklady, které souvisejí s podporou poskytnutou
účastníkům (před odjezdem nebo během
činnosti) na to, aby se zdokonalili v jazyce, v jednotkové náklady
němž bude probíhat studium nebo odborná
příprava

Podmínka: Bude požádáno
podporu na výuku jazyka,
Pouze pro mobility, které trvají 1 až 12 měsíců:
který
budou
účastníci
150 EUR na účastníka, který potřebuje jazykovou potřebovat pro uskutečnění
mobility a který zároveň
přípravu
není nabízen centrální online službou.

Mimořádné
náklady

náklady na podporu účasti žáků sociálně část
nákladů
znevýhodněných

uznatelných

100 % uznatelných nákladů

pobytu

Podmínka:
Žádost
o
finanční
podporu
na
uhrazení
mimořádných
nákladů bude zdůvodněna
v žádosti.

C) DOPLŇKOVÉ FINANCOVÁNÍ MOBILITY PRACOVNÍKŮ VET
Uznatelné náklady

Pobytové
náklady

Mechanismus
financování

náklady, které přímo souvisí s výdaji účastníků
na
pobyt
(včetně
doprovodných
osob
jednotkové náklady
účastnících se mobility studentů odborného
vzdělávání a přípravy) v průběhu mobility

Částka

Pravidlo
nákladů

pro

do 14. dne mobility: A2.2 na účastníka na den
podle
délky
+
od 15. do 60. dne mobility: 70 % A2.2 na účastníka účastníka
na den

určení

pobytu
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TABULKA č. 1 – POBYTOVÉ NÁKLADY (ČÁSTKA UVEDENA V EURECH NA DEN)
Částka je závislá na tom, v jaké zemi se daná mobilita koná. Každá národní agentura – na základě objektivních a
transparentních kritérií – definuje tyto částky pro projekty předkládané ve své zemi. Tyto částky musí stanovit v
rozmezí uvedeném níže v tabulce. Přesné částky zveřejní národní agentura na svých internetových stránkách.
Mobilita žáků

Mobilita
pracovníků
(nebo doprovodných osob)

Rozmezí (na den)

Rozmezí (na den)

A2.1

A2.2

Belgie

23-92

70-140

Bulharsko

23-92

70-140

Česká republika

23-92

70-140

Dánsko

27-108

80-160

Německo

21-84

60-120

Estonsko

18-72

50-100

Irsko

25-100

80-160

Řecko

22-88

70-140

Španělsko

21-84

60-120

Francie

25-100

70-140

Chorvatsko

18-72

50-100

Itálie

23-92

70-140

Kypr

24-96

70-140

Lotyšsko

21-84

60-120

Litva

18-72

50-100

Lucembursko

24-96

70-140

Maďarsko

22-88

70-140

Malta

21-84

60-120

Nizozemsko

26-104

80-160

Rakousko

23-92

70-140

Polsko

22-88

70-140

Portugalsko

20-80

60-120

Rumunsko

22-88

70-140

Slovinsko

18-72

50-100

Slovensko

21-84

60-120

Finsko

24-96

70-140

Švédsko

26-104

80-160

Spojené království

28-112

80-160

Makedonská republika

21-84

60-120

Island

25-100

70-140

Lichtenštejnsko

22-88

70-140

Norsko

22-88

70-140

Švýcarsko

22-88

70-140

Turecko

22-88

70-140
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PROJEKTY MOBILITY PRO PRACOVNÍKY ŠKOL
Tyto projekty mobility mohou zahrnovat jednu či více následujících činností:

Mobilita pracovníků:
výukový pobyt: tato aktivita umožňuje učitelům a dalším pracovníkům škol učit na partnerské škole
v zahraničí
profesní rozvoj pracovníků: tato aktivita podporuje profesní rozvoj učitelů, ředitelů a dalších pracovníků škol
formou: a) účasti ve strukturovaném kurzu nebo na školení v zahraničí; b) stínování zaměstnance či náslechů
výuky na zahraniční partnerské škole nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí působící v oblasti školního
vzdělávání.

JAKÁ JE ROLE ORGANIZACÍ ÚČASTNÍCÍCH SE TOHOTO PROJEKTU?
Zúčastněné organizace zapojené do projektu mobility přijímají tyto role nebo úkoly:
žadatelská organizace: odpovídá za žádost o projekt mobility, podepsání a řízení grantové smlouvy a
předkládání zpráv. Žadatel je také vysílající organizací: odpovídá za výběr učitelů a dalších pracovníků škol a
vysílá je do zahraničí.
přijímající organizace: odpovídá za přijetí učitelů a dalších pracovníků škol, za nabídku programu činností nebo
za to, že výuka, kterou budou poskytovat, bude přínosná.
Konkrétní role přijímající organizace závisí na typu aktivity a na vztahu s vysílající organizací. Přijímající organizace
může být:
poskytovatel kurzu (v případě účasti ve strukturovaném kurzu nebo na školení);
partnerská škola nebo jiná příslušná organizace (v případě stínování zaměstnance nebo poskytování
výukového pobytu). V tomto případě by vysílající a přijímající organizace spolu s účastníky měly před zahájením
činnosti uzavřít dohodu. Tato dohoda by měla stanovit cíle a činnosti pro zahraniční pobyt a vymezit práva a
povinnosti každé strany.

Program Erasmus+ podporuje vzdělávací mobilitu pracovníků škol za účelem studia, která:
je přizpůsobena Evropskému plánu rozvoje vysílající organizace (jehož cílem je modernizace a
internacionalizace jejího poslání);
reaguje na jasně určené potřeby v oblasti rozvoje pracovníků;
je doprovázena náležitými opatřeními pro výběr, přípravu a navazující aktivity;
zajišťuje, že získané znalosti/dovednosti zapojených pracovníků budou řádně uznány;
zajišťuje šíření a široké využití získaných znalostí/dovedností uvnitř organizace.

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ SE TENTO PROJEKT POSUZUJE?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí projekt mobility v oblasti školního vzdělávání splňovat, aby byl
způsobilý pro udělení grantu Erasmus+:
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KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Škola (tj. instituce poskytující obecné, odborné nebo technické vzdělávání na
kterékoli
14
předložit úrovni od předškolního po střední vzdělávání) se sídlem v Programové zemi, jež vysílá
své pracovníky do zahraničí.
Žádost nemohou předkládat jednotlivci.

Kdo může
žádost?

Způsobilé činnosti

Projekty mobility pracovníků škol musí zahrnovat jednu či více těchto činností:
výukový pobyt
profesní rozvoj pracovníků

Žádost podává pouze jedna organizace (žadatel). V průběhu realizace projektu mobility
Počet
zúčastněných
do něj musí být zapojeny nejméně dvě organizace (jedna vysílající a jedna přijímající) z
organizací
různých zemí.

výukový pobyt
vysílající a přijímající organizací musí být školy zřízené v různých programových zemích.
profesní rozvoj pracovníků škol
vysílající organizací musí být škola (žadatel). Přijímající organizací může být:
o

Způsobilé zúčastněné
organizace

škola nebo jakákoli veřejná nebo soukromá organizaci aktivně působící na trhu
práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Touto
organizací může například být:
škola/institut/vzdělávací středisko VET nebo dalšího vzdělávání dospělých;
vysokoškolská instituce;
státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních
podniků);
sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních
komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů;
veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni;
nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace;
výzkumná instituce;
nadace;
subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační
služby;
organizace poskytující kurzy nebo odbornou přípravu.

Všechny organizace musí mít sídlo v programových zemích.

14

Doba trvání projektu

1 rok nebo 2 roky. Žadatel musí zvolit dobu trvání již při předkládání žádosti, a to na
základě cílů projektu a druhu plánovaných aktivit.

Doba trvání aktivity

Od 2 dnů do 2 měsíců, bez započtení doby na cestu.

Místo aktivity

Aktivity se musí konat v zahraničí v jiné programové zemi.

Způsobilí účastníci

Pracovníci vysílající školy (pedagogičtí i nepedagogičtí včetně ředitelů apod.).

Komu se
žádost?

Národní agentuře země, v níž je žadatelská organizace zřízena .

předkládá

15

Každá země určuje seznam způsobilých škol v dané zemi. Více informací lze získaz od národní agentury dané země.

15

Školy, nad nimiž vykonávají dohled vnitrostátní orgány jiné země (např. francouzská lycea, německé školy, školy „ozbrojených sil“ Spojeného
království), předkládají žádost národní agentuře dohlížející země.
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Kdy
se
žádost?

předkládá Pro projekty začínající mezi 1. červnem a 31. prosincem musí být žádost o grant
předložena nejpozději do 17. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.

Jak
se
žádost?

předkládá

Podrobnosti k předkládání žádosti jsou uvedeny v Části C této Příručky.

Další kritéria

Škola může v daném výběrovém kole podat pouze jednu žádost

Organizace předkládající žádost budou posouzeny podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další
podrobnosti viz část C této Příručky.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU
Projekty se posuzují podle těchto kritérií:

Relevance projektu
(maximálně 30 bodů)

relevance návrhu pro:
cíle a priority akce (viz část „Jaké jsou cíle projektu mobility?“
potřeby a cíle zúčastněných organizací a jednotlivých účastníků
do jaké míry je návrh účelný:
z hlediska vysoké kvality znalostí/dovedností, které účastníci
získají
z hlediska posílení kapacity a mezinárodního rozměru
zúčastněných organizací

Kvalita
koncepce
projektu
(maximálně 40 bodů)

jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází návrhu projektu
(příprava, realizace mobility a navazující aktivity)
soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami
kvalita Evropského plánu rozvoje organizace žadatele
vhodnost opatření pro výběr a/nebo zapojení účastníků do mobility
kvalita praktických opatření, řízení a podpůrných podmínek
kvalita přípravy účastníků
kvalita
opatření
pro
uznávání
a
ověřování
získaných
znalostí/dovedností účastníků a důsledné využívání evropských
nástrojů pro transparentnost a uznávání výsledků

a

Dopad a šíření výsledků
(maximálně 30 bodů)

realizace

kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu
potenciální dopad projektu:
na jednotlivé účastníky a zúčastněné organizace během životního
cyklu projektu a po jeho skončení
- na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni mimo
organizace a zapojené účastníky
vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků projektu v zúčastněných
organizacích a také mimo ně

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Kromě
toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení
grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad a šíření výsledků“ a 20 bodů v kategorii
„kvalita koncepce a realizace projektu“).

CO JE JEŠTĚ TŘEBA VĚDĚT O TÉTO AKCI?
Další závazná kritéria a užitečné informace k této akci jsou uvedeny v Příloze I této Příručky. Zájemcům se
doporučuje, aby si před předložením žádosti o finanční podporu důkladně prostudovali příslušné části této přílohy.
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Rozpočet projektu mobility musí být navržen v souladu s těmito pravidly financování (v eurech):
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidlo
nákladů

pro

určení

délka cesty 100 až 499 km:
180 EUR na účastníka
délka cesty 500 až 1999 km:
275 EUR na účastníka
příspěvek na cestovní výlohy účastníků ze jednotkové
Cestovní náklady
země původu na místo konání akce a zpět
náklady

délka cesty 2000 až 2999 km:
360 EUR na účastníka
délka cesty 3000 až 3999 km:
530 EUR na účastníka

na základě cestovní vzdálenosti u
každého účastníka, vypočtené pomocí
Kalkulátoru vzdáleností, poskytnutého
Evropskou komisí.

délka cesty 4000 až 7999 km:
820 EUR na účastníka
délka cesty 8000 a více km:
1100 EUR na účastníka

Náklady
organizaci
mobilit

Pobytové
náklady

Kurzovné

Náklady
účastníky
specifickými
potřebami
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jakékoliv náklady, které přímo souvisí s
realizací mobility (s výjimkou výdajů na
na pobytové náklady účastníků) včetně přípravy
jednotkové
(pedagogické,
kulturní
a
jazykové),
náklady
monitorování a podpory účastníků během
mobility, uznávání získaných znalostí a
dovedností

náklady, které přímo souvisí s výdaji jednotkové
náklady
účastníků na pobyt v průběhu mobility

náklady na poplatky za kurz

jednotkové
náklady

na
se další náklady přímo související s účastníky část uznatelných

se zdravotním postižením

nákladů

do počtu 100 účastníků: 350 EUR na účastníka
+
podle počtu účastníků
pro počet nad 100 účastníků: 200 EUR na každého
dalšího účastníka

do 14. dne mobility: A3.1 na účastníka na den
+
podle trvání pobytu na účastníka
od 15. do 60. dne mobility: 70 % A3.1 na účastníka
na den

70 EUR na účastníka na den
nejvýše 700 EUR na účastníka mobility

Podmínka: Potřeba finanční podpory
na uhrazení poplatku za kurz bude
zdůvodněna v žádosti.

100 % uznatelných nákladů

Podmínka: Potřeba finanční podpory
pro
účastníky
se
specifickými
potřebami bude zdůvodněna v žádosti.

TABULKA č. 1 – POBYTOVÉ NÁKLADY ÚČASTNÍKA (ČÁSTKY UVEDENY V EURECH NA DEN)
Částky jsou závislé na tom, v jaké zemi se aktivita koná. Každá národní agentura – na základě objektivních a
transparentních kritérií – definuje tyto částky pro projekty předkládané ve své zemi. Tyto částky musí být stanoveny
v rozmezí uvedeném níže v tabulce. Přesné částky zveřejní národní agentura na svých internetových stránkách.
Mobilita pracovníků
Přijímající země

Rozmezí (na den)
A3.1

Dánsko, Irsko
království

Nizozemsko,

Švédsko,

Spojené

80-160

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Řecko, Francie, Itálie,
Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Polsko,
Rumunsko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko,
Švýcarsko, Turecko

70-140

Německo, Španělsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko,
Slovensko, Makedonská republika

60-120

Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko

50-100
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PROJEKTY MOBILITY PRO PRACOVNÍKY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Tyto projekty mobility musí zahrnovat jednu či více následujících činností:

Mobilita pracovníků:
výukový/školící pobyt; tato aktivita umožňuje vzdělavatelům dospělých poskytnout výuku nebo školení
v partnerské zahraniční organizaci.
profesní rozvoj pracovníků: tato aktivita podporuje profesní rozvoj vzdělavatelů dospělých formou: a) účasti
ve strukturovaném kurzu nebo na školení v zahraničí; b) stínování zaměstnance a náslechů ve výuce
v jakékoliv relevantní organizaci v zahraničí působící v oblasti vzdělávání dospělých.

JAKÁ JE ROLE ORGANIZACÍ ÚČASTNÍCÍCH SE TOHOTO PROJEKTU?
Zúčastněné organizace zapojené do projektu mobility přijímají tyto role nebo úkoly:
žadatelská organizace: odpovídá za žádost o projekt mobility, podepsání a řízení grantové smlouvy a
předkládání zpráv. Žadatelem může být koordinátor konsorcia: vede konsorcium partnerských organizací ze
stejné země zaměřené na vysílání vzdělavetelů dospělých na mobility. Koordinátor konsorcia může také
působit (ale není to nutné) jako vysílající organizace.
vysílající organizace: odpovídá za výběr pracovníků a odborníků působících v oblasti vzdělávání dospělých a
jejich vyslání do zahraničí.
přijímající organizace: odpovídá za přijetí zahraničních vzdělavatelů dospělých, za nabídku programu činností
nebo za to, že činnost odborné přípravy, kterou poskytují, bude pro tyto oganizace přínosná.
Konkrétní role přijímající organizace závisí na druhu činnosti a vztahu s vysílající organizací. Přijímající organizace
může být:
poskytovatel kurzu (v případě účasti ve strukturovaném kurzu nebo na školení);
partnerská organizace nebo jakákoliv jiná příslušná organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých (v
případě stínování zaměstnance nebo poskytování výuky). V tomto případě se před započetím příslušné
činnosti musí vysílající organizace dohodnout spolu s účastníky na cílech a činnostech zahraničního pobytu a
stanovit práva a povinnosti.
Program Erasmus+ podporuje mobilitu pracovníků za účelem studia, která:
je přizpůsobena Evropskému plánu rozvoje vysílajících organizací (jehož cílem je modernizace a
internacionalizace jejího poslání);
reaguje na jasně určené potřeby v oblasti rozvoje pracovníků;
je doprovázena náležitými opatřeními pro výběr, přípravu a kontrolu;
zajišťuje náležité uznání výsledků učení zúčastněných pracovníků a jejich šíření a široké využití uvnitř
organizace.

PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ SE TENTO PROJEKT POSUZUJE?
Zde jsou uvedena formální kritéria, jež musí projekt mobility v oblasti vzdělávání dospělých splňovat, aby byl
způsobilý pro udělení grantu Erasmus+:
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KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Zúčastněnou organizací může být:
jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých
(definovaná jako organizace vzdělávání dospělých)
nebo
jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.
Těmito organizacemi mohou například být:
škola/instituce/středisko vzdělávání dospělých;
zařízení pro dále se vzdělávající dospělé se specifickými potřebami;
vysokoškolská instituce (včetně těch, které poskytují další vzdělávací
příležitosti dospělým);
státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních
Způsobilé zúčastněné
podniků);
organizace
sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních
komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů;
veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni;
výzkumná instituce;
nadace;
škola/institut/vzdělávací středisko;
nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace;
kulturní organizace, knihovna, muzeum;
subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační
služby.
Všechny organizace musí být zřízeny v programové zemi.

Kdo může
žádost?

předložit

organizace vzdělávající dospělé, která vysílá své pracovníky do zahraničí;
koordinátor národního konsorcia vzdělávání dospělých.
Žádosti nemohou předkládat jednotlivci.

Způsobilé činnosti

Projekt mobility v oblasti vzdělávání dospělých musí zahrnovat jednu či více těchto
činností:
výukový/školící pobyt;
profesní rozvoj pracovníků:

V době předkládání žádosti o grant stačí, když je známa pouze vysílající organizace.
Pokud se jedná o projekt předkládaný národním konsorciem vzdělávání dospělých, musí
být všichni členové konsorcia ze stejné programové země a musí v okamžiku
Počet
zúčastněných předkládání žádosti o grant existovat. Konsorcium musí být složeno nejméně ze tří
organizací
organizací pro vzdělávání dospělých.
V průběhu realizace projektu mobility do něj musí být zapojeny nejméně dvě organizace
(alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající) z různých programových zemí.

Doba trvání projektu

1 rok nebo 2 roky. Žadatel musí zvolit dobu trvání již při předkládání žádosti, a to na
základě cílů projektu a druhu plánovaných činností.

Doba trvání aktivity

Od 2 dnů do 2 měsíců, bez započtení doby na cestu.

Místo aktivity

Aktivita musí probíhat v zahraničí, v jiné programové zemi.

Způsobilí účastníci

Pracovníci organizace vzdělávání dospělých ze země vysílající organizace.

Komu se
žádost?

Národní agentuře země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

předkládá
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Kdy
se
žádost?

předkládá Pro projekty začínající mezi 1. červnem a 31. prosincem musí být žádost o grant
předložena nejpozději do 17. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.

Jak
se
žádost?

předkládá

Podrobnosti k předkládání žádosti jsou uvedeny v Části C této Příručky.
Organizace nebo konsorcium vzdělávání dospělých může v jednom kole výběrového
řízení podat pouze jednu žádost. Organizace dalšího vzdělávání dospělých však může
být součástí nebo koordinátorem několika konsorcií, jež předkládají žádost ve stejném
kole výběrového řízení.

Další kritéria

Organizace předkládající žádost budou posouzeny podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další
podrobnosti jsou uvedeny v Části C této Příručky.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU
Projekty se posuzují podle těchto kritérií:

Relevance projektu
(maximálně 30 bodů)

relevance návrhu pro:
cíle a priority akce (viz část „Jaké jsou cíle projektu mobility?“
potřeby a cíle zúčastněných organizací a jednotlivých účastníků
do jaké míry je projekt účelný:
z hlediska vysoké kvality výsledků učení, jež přinese účastníků;
z hlediska posílení kapacity a mezinárodního rozměru působnosti
zúčastněných organizací

Kvalita
koncepce
projektu
(maximálně 40 bodů)

jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází návrhu projektu (příprava,
provádění činností mobility a kontrola)
soulad mezi cíli projektu a navrhovanými činnostmi
kvalita Evropského plánu rozvoje organizace, která předkládá žádost
kvalita praktických opatření, řízení a podpůrných podmínek
kvalita přípravy účastníků
kvalita opatření pro uznávání a ověřování výsledků učení účastníků a
důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a
uznávání výsledků
vhodnost opatření pro výběr nebo zapojení účastníků do činností
mobility
případně kvalita spolupráce, koordinace a komunikace mezi
zúčastněnými organizacemi a také s ostatními zúčastněnými subjekty

a

Dopad a šíření výsledků
(maximálně 30 bodů)

realizace

kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu
potenciální dopad projektu:
na účastníky a zúčastněné organizace během životního cyklu
projektu a po jeho skončení
na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni mimo
organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu
vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků projektu v zúčastněných
organizacích a také mimo ně

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Kromě
toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení
grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad a šíření výsledků“ a 20 bodů v kategorii
„kvalita koncepce a realizace projektu“).
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CO JE JEŠTĚ TŘEBA VĚDĚT O TÉTO AKCI?
Další závazná kritéria a užitečné informace k této akci jsou uvedeny v Příloze I této Příručky. Zájemcům je
doporučeno, aby si před předložením žádosti o finanční podporu důkladně prostudovali příslušné části této přílohy.
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Rozpočet projektu mobility musí být navržen v souladu s těmito pravidly financování (v eurech):
Uznatelné náklady

Mechanismu
s financování

Částka

Pravidlo
nákladů

pro

určení

délka cesty 100 až 499 km:
180 EUR na účastníka
délka cesty 500 až 1999 km:
275 EUR na účastníka
příspěvek na cestovní výlohy účastníků ze
jednotkové
Cestovní náklady země původu na místo konání a na zpáteční
náklady
cestu

délka cesty 2000 až 2999 km:
360 EUR na účastníka
délka cesty 3000 až 3999 km:
530 EUR na účastníka

Na základě cestovní vzdálenosti u
každého účastníka vypočtené pomocí
Kalkulátoru vzdáleností poskytnutého
Evropskou komisí.

délka cesty 4000 až 7999 km:
820 EUR na účastníka
délka cesty 8000 a více km:
1100 EUR na účastníka

Náklady
organizaci
mobilit

jakékoli náklady, které přímo souvisí
na s realizací mobilit (s výjimkou výdajů na
pobyt
účastníků)
včetně
přípravy jednotkové
(pedagogické,
kulturní
a
jazykové), náklady
monitorování a podpory účastníků během
mobility, uznávání dosažených výsledků

Pobytové
náklady

náklady, které přímo souvisí s výdaji jednotkové
náklady
účastníků na pobyt v průběhu mobility

Kurzovné

náklady na poplatky za kurz

Náklady
účastníky
specifickými
potřebami
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jednotkové
náklady

do počtu 100 účastníků: 350 EUR na účastníka
+
podle počtu účastníků
pro počet nad 100 účastníků: 200 EUR na každého
dalšího účastníka

do 14. dne činnosti: A4.1 na účastníka na den
+
podle trvání pobytu na účastníka
od 15. do 60. dne činnosti: 70 % A4.1 na účastníka
na den
70 EUR na účastníka na den
nejvýše 700 EUR na účastníka mobility

na
se náklady přímo související s účastníky se část uznatelných
100 % uznatelných nákladů
zdravotním postižením
nákladů

Podmínka: Potřeba finanční podpory
na uhrazení poplatků za kurz bude
zdůvodněna v žádosti.
Podmínka: Potřeba finanční podpory
na
účastníky
se
specifickými
potřebami bude zdůvodněna v žádosti

TABULKA č. 1 – POBYTOVÉ NÁKLADY ÚČASTNÍKA (ČÁSTKY V EURECH NA DEN)
Uváděné čásky jsou závislé na tom, v jaké zemi se daná činnost koná. Každá národní agentura – na základě
objektivních a transparentních kritérií – definuje tyto částky pro projekty předkládané ve své zemi. Tyto částky
musí být stanoveny v rozmezí uvedeném níže v tabulce. Přesné částky zveřejní národní agentura na svých
internetových stránkách.
Mobilita pracovníků
Přijímající země

Rozmezí od - do (na den)
A4.1

Dánsko, Irsko Nizozemsko, Švédsko, Spojené
Království

80-160

Belgie, Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie, Kypr,
Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko,
Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko,
Turecko

70-140

Německo, Španělsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko,
Slovensko, Makedonská republika

60-120

Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko

50-100
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PROJEKTY MOBILITY MLADÝCH LIDÍ A PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ
Součástí tohoto projektu mobility může být jedna nebo více z následujících činností:

Mobilita mladých lidí:

Výměny mládeže:
Výměny mládeže umožňují skupinám mladých lidí z různých zemí setkávat se a strávit společně až 21 dnů.
Během výměny mládeže účastníci společně vykonávají pracovní program (kombinace workshopů, aktivit, debat,
rolových her, simulací, venkovních aktivit, atd.), který sami předem navrhli a připravili. Výměny mládeže umožňují
mladým lidem: rozvíjet kompetence; uvědomovat si společensky relevantní témata/tematické oblasti; objevovat
nové kultury, zvyky a životní styly, především prostřednictvím vzájemného učení se; posilovat hodnoty, jako je
solidarita, demokracie, přátelství, atd. Proces učení v rámci výměn mládeže funguje na základě neformálních
vzdělávacích metod. Výměny mládeže vychází z mezinárodní spolupráce mezi dvěma nebo více spolupracujícími
organizacemi z různých zemí Evropské unie i mimo ni.
Na získání grantu v rámci výměn mládeže nemají nárok tyto aktivity: akademické studijní cesty; výměnné aktivity,
jejichž cílem je finanční zisk; výměnné aktivity, které lze považovat za turistiku; festivaly; rekreace; umělecká
turné.

Evropská dobrovolná služba:
Tato aktivita umožňuje mladým lidem ve věku 17-30 let vyjádřit svůj osobní závazek prostřednictvím neplacené
dobrovolné služby na plný úvazek po dobu až 12 měsíců v jiné zemi Evropské unie nebo mimo ni. Mladí
dobrovolníci mají příležitost podílet se na každodenní práci organizací, které se věnují politikám a informacím o
mládeži, osobnímu a společensko-vzdělávacímu rozvoji mladých lidí, občanské angažovanosti, sociální péči,
začleňování znevýhodněných, životnímu prostředí, programům neformálního vzdělávání, informačním a
komunikačním technologiím a mediální gramotnosti, kultuře a tvořivosti, rozvojové spolupráci, atd.
Projektu EDS se může zúčastnit od 1 do 30 dobrovolníků, kteří svoji dobrovolnou službu mohou absolvovat buď
individuálně, nebo ve skupině.
Zúčastněné organizace jsou odpovědné za:
o
o
o

zajištění stravování, ubytování a místní dopravy dobrovolníků;
plánování úkolů a aktivit pro dobrovolníky, které respektují kvalitativní principy evropské dobrovolné
služby, jak je popsáno v Chartě EDS;
poskytování stálé relevantní jazykové, osobní a administrativní podpory dobrovolníkům po dobu trvání
aktivity.

Účast na aktivitě EDS musí být pro dobrovolníky bezplatná, s výjimkou případného přispění na cestovní náklady
(nepokryje-li tyto náklady zcela grant Erasmus+) a dalších výdajů, které nesouvisí s prováděním dané aktivity.
Hlavní náklady na účast dobrovolníků v rámci aktivity EDS jsou hrazeny grantem Erasmus+ nebo z jiných
prostředků poskytovaných zúčastněnými organizacemi.
Kromě podpory poskytované dobrovolníkům zúčastněnými organizacemi pořádají národní agentury nebo
regionální informační centra SALTO školící a hodnotící cykly, jichž se účastní všichni dobrovolníci, a které
sestávají z: a) popříjezdového školení; b) střednědobého hodnocení, pro dobrovolné služby trvající déle než 6
měsíců.
Následující aktivity nejsou v rámci programu Erasmus+ považovány za Evropskou dobrovolnou službu:
příležitostné, nestrukturované dobrovolnictví na částečný úvazek; stáž v podniku; placené zaměstnání; rekreační
nebo turistická činnost; jazykový kurz; využití levné pracovní síly; studium nebo odborná příprava probíhající
určitou dobu v zahraničí.
Mobilita pracovníků s mládeží:

Školení a stínování pracovníků s mládeží:
Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží formou a) jejich účasti na seminářích, školeních,
akcích sloužících k navázání kontaktů, studijních pobytech; b) praktické stáže v zahraničí, kde se účastní
stínování/pozorování v rámci organizace působící v oblasti práce s mládeží.
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JAKÁ JE ÚLOHA ORGANIZACÍ ZÚČASTNĚNÝCH V TOMTO PROJEKTU?
Zúčastněné organizace zapojené v projektu mobility přebírají následující role a úkoly:





Koordinátor projektu mobility mládeže: podává žádost za celý projekt jménem všech partnerských organizací.
Obsahuje-li projekt mobility mládeže pouze jednu aktivitu, koordinátor rovněž působí buď jako vysílající nebo
jako hostitelská organizace. Pokud projekt mobility mládeže obsahuje více než jednu aktivitu, koordinátor
projektu může, ale nemusí, působit jako vysílající organizace nebo hostitelská organizace. V žádném případě
však nemůže být koordinátorem organizace z partnerské země.
Vysílající organizace: zodpovídá za vysílání mladých lidí a pracovníků s mládeží do zahraničí (což zahrnuje:
organizaci veškerých praktických záležitostí, přípravu účastníků před odjezdem; poskytování podpory
účastníkům během všech fází projektu).
Hostitelská organizace: zodpovídá za hostování dané aktivity, připravuje program činností pro účastníky ve
spolupráci se samotnými účastníky a partnerskými organizacemi, poskytuje podporu účastníkům v průběhu
všech fází projektu.

Mladí dobrovolníci, kteří se účastní Evropské dobrovolné služby trvající dva měsíce nebo déle, mají nárok na
jazykovou podporu. On-line jazyková podpora bude postupně zaváděna v průběhu programu. Bude zpřístupněna
Evropskou komisí způsobilým účastníkům k vyhodnocení jejich znalostí cizího jazyka a k případné nabídce
nejvhodnějšího jazykového kurzu před mobilitou a/nebo během ní (další podrobnosti jsou uvedny v Příloze I této
Příručky).

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ TOHOTO PROJEKTU?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí projekt mobility splňovat, aby byl způsobilý pro grant Erasmus+:

VŠEOBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Zúčastněnou organizací může být:
nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace;
nevládní organizace působící v oblasti mládeže na evropské úrovni;
sociální podnik;
veřejný orgán na místní úrovni;
skupina mladých lidí aktivně působící v oblasti práce s mládeží, ale ne nutně v
kontextu mládežnické organizace (tj. neformální skupina mladých lidí),
Způsobilé zúčastněné
organizace
stejně jako:











veřejný orgán na regionální nebo národní úrovni;
sdružení regionů;
evropské seskupení pro územní spolupráci;
subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti sociální odpovědnosti podniků

Všechny zúčastněné organizace musí sídlit v programových zemích nebo v sousedních
partnerských zemích EU (viz kapitola "Způsobilé země" v Části A této Příručky).
Projekt mobility mládeže a pracovníků s mládeží musí zahrnovat jednu nebo více z
následujících aktivit:
Způsobilé aktivity



výměny mládeže;



evropská dobrovolná služba;



školení a stínování pracovníků s mládeží.
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29

Žádat může jakákoli zúčastněná organizace nebo skupina zřízená v programové
zemi. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací
zapojených do projektu.
Kdo
může
žádost?

Projekt mobility mládeže je financován zvláštním způsobem (viz sekce "pravidla
podat financování"), je-li žadatelem:

veřejný orgán na regionální nebo národní úrovni;


sdružení regionů;



evropské seskupení pro územní spolupráci;



subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti sociální odpovědnosti podniků.

Mobilita je mezinárodní a zahrnuje alespoň dvě zúčastněné organizace (vysílající a
hostitelskou organizaci) z různých zemí.

Počet
a
zúčastněných
organizací

profil

Aktivity v rámci programových zemí: všechny zúčastněné organizace musí být z
programových zemí.
Aktivity se sousedními partnerskými zeměmi EU: aktivita musí zahrnovat alespoň
jednu zúčastněnou organizaci z programové země a jednu zúčastněnou organizaci ze
sousední partnerské země.
Z důvodu zachování jasné vazby na zemi, kde sídlí národní agentura, musí být v rámci
každé aktivity buď vysílající organizace, nebo hostitelská organizace ze země národní
agentury, u které je žádost podána.

Doba trvání projektu

Od 3 do 24 měsíců.

Kde lze podat žádost?

U národní agentury země, v níž sídlí žadatelská organizace.
Žadatelé musí předložit žádost o grant nejpozdějii do následujících termínů:


17. března, 12:00 (poledne) SEČ pro projekty, které začnu v době mezi 17.
červnem a 31. prosincem téhož roku (za předpokladu, že bude podepsána
grantová smlouva);

Kdy
je
možné 
předložit žádost?

30. dubna, 12:00 (poledne) SEČ pro projekty, které začnou v době mezi 1.
srpnem téhož roku a 28. únorem následujícího roku (za předpokladu, že bude
podepsána grantová smlouva);



1. října, 12:00 (poledne) SEČ pro projekty, které začnou v době mezi 1. lednem a
30. zářím následujícího roku (za předpokladu, že bude podepsána grantová
smlouva).

Jak předložit žádost?

Bližší informace o tom, jak předložit žádost, jsou uvedeny v Části C této Příručky.

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO VÝMĚNY MLÁDEŽE
Doba trvání aktivity

Od 5 do 21 dní, bez dní na dopravu.

Místo aktivity

Aktivita musí probíhat v jedné ze zemí zúčastněných organizací.

Způsobilí účastníci

Mladí lidé ve věku mezi 13 a 30 lety ze zemí vysílajících a hostitelských organizací.
Minimálně 16 a maximálně 60 účastníků (bez vedoucích skupin).

Počet účastníků a Minimálně 4 účastníci ve skupině (bez vedoucích skupiny).
složení
národních Každá národní skupina musí mít alespoň jednoho vedoucího skupiny. Vedoucím
skupin
skupiny je dospělý člověk, který doprovází mladé lidi účastnící se výměny mládeže za
účelem zajištění jejich efektivního učení, ochrany a bezpečnosti.

29

V případě neformální skupiny se jeden ze členů skupiny ujme role zástupce a přebere odpovědnost za skupinu.
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Úvodní plánovací návštěva (ÚPN)
Předpokládá-li projekt ÚPN, je nutné splnit následující kritéria způsobilosti:
Další kritéria



doba trvání ÚPN: maximálně 2 dny, bez dní na dopravu;



počet účastníků: 1 účastník za skupinu. Počet účastníků lze zvýšit na 2 pod
podmínkou, že alespoň 1 z účastníků je mladý člověk, který se vlastní aktivity
zúčastní.

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO EVROPSKOU DOBROVOLNOU SLUŽBU

Akreditace

Doba trvání aktivity

Všechny zúčastněné organizace zapojené do aktivity v rámci Evropské dobrovolné
služby musí mít platnou akreditaci EDS (další informace jsou uvedeny v sekci EDS
Přílohy I této Příručky). Akreditace organizací EDS v zemích jižního Středomoří bude
zavedena během prvního roku programu Erasmus+. Od roku 2015 musí mít všechny
zúčastněné organizace ze zemí tohoto regionu platnou akreditaci EDS.
Od 2 do 12 měsíců. Pro usnadnění organizace popříjezdového školení musí aktivita
začínat na začátku měsíce (tj. během prvních sedmi dnů v měsíci).
V případě Evropské dobrovolné služby zahrnující nejméně 10 dobrovolníků nebo
mladých lidí s omezenými příležitostmi může aktivita trvat od 2 týdnů do 12 měsíců.
Dobrovolník z programové země musí absolvovat svoji aktivitu v jiné programové
zemi nebo v sousední partnerské zemi EU.

Místo konání aktivity
Dobrovolník ze sousední partnerské země EU musí absolvovat svoji aktivitu
v programové zemi.
Mladí lidé ve věku mezi 17 a 30 lety ze zemí vysílajících organizací.
30

Způsobilí účastníci

Dobrovolník se může účastnit pouze jedné Evropské dobrovolné služby . Výjimka:
dobrovolníci, kteří absolvovali aktivitu v rámci EDS trvající maximálně 2 měsíce, se
mohou zúčastnit další Evropské dobrovolné služby.

Počet účastníků

Maximálně 30 dobrovolníků na celý projekt.
Úvodní plánovací návštěva (ÚPN)
Předpokládá-li projekt ÚPN, je nutné splnit následující kritéria způsobilosti:

Další kritéria



doba trvání ÚPN: maximálně 2 dny, bez dní na dopravu;



počet účastníků: 1 účastník za skupinu. Počet účastníků lze zvýšit na 2 pod
podmínkou, že alespoň 1 z účastníků je mladý člověk, který se vlastní aktivity
zúčastní.

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO MOBILITU PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ
Doba trvání aktivity

Od 2 dní do 2 měsíců, bez započtení dní na dopravu.

Místo konání aktivity

Aktivita musí probíhat v jedné ze zemí zúčastněných organizací.

Způsobilí účastníci

Žádná věková omezení. Účastníci musí být ze zemí vysílajících nebo hostitelských
organizací.

Počet účastníků

Až 50 účastníků (je-li to relevantní, včetně školitelů a facilitátorů) v každé aktivitě
plánované v rámci projektu.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.

30

To platí pro EDS v rámci programu Erasmus+ i předchozích programů
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KRITÉRIA PRO PŘIDĚLOVÁNÍGRANTU
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:


relevance návrhu pro:
cíle a priority akce (viz oddíl "Jaké jsou cíle projektu mobility")
-



Relevance projektu
(maximum 30 bodů)

do jaké míry je návrh účelný pro:
dosažení velmi kvalitních výsledků učení pro účastníky
-

Kvalita projektového
realizace projektu
(maximum 40 bodů)

návrhu

a

potřeby a cíle zúčastněných organizací a jednotlivých účastníků

posílení kapacit
organizací

a mezinárodní

působnosti zúčastněných



míra zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi do projektu



jasnost, úplnost a kvalita všech fází návrhu projektu (příprava,
realizace mobilit a následné aktivity)
soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami
kvalita praktických opatření, řízení a podpůrných metod
kvalita přípravy poskytované účastníkům
kvalita navrhovaných neformálních participativních metod učení a
aktivní účast mladých lidí na všech úrovních projektu
kvalita opatření pro ověřování a uznávání výsledků učení účastníků,
jakož i důsledné využívání unijních nástrojů pro transparentnost a
uznávání kvalifikací
vhodnost opatření pro výběr a zapojení účastníků v aktivitách v rámci
mobility
kvalita spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi,
jakož i s dalšími příslušnými zainteresovanými subjekty












Dopad a šíření výsledků
(maximum 30 bodů)

kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu.
možný dopad projektu:
na účastníky a zúčastněné organizace během a po skončení
projektu
-



mimo organizace a jednotlivce přímo zapojené do projektu, na
místní, regionální, národní nebo evropské úrovni

vhodnost a kvalita opatření pro šíření výsledků projektu v rámci
zúčastněných organizací i mimo ně

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů.
Kromě toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií
kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad a šíření
výsledků“ a 20 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“).

CO JEŠTĚ BYSTE MĚLI VĚDĚT O TÉTO AKCI?
Další závazná kritéria a užitečné informace k této akci jsou uvedeny v Příloze I této Příručky. Zájemcům je
doporučeno, aby si před předložením žádosti o finanční podporu důkladně prostudovali příslušné části této
přílohy.
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Rozpočet projektu mobility musí být vypracován podle těchto pravidel financování (v eurech):

A) VÝMĚNY MLÁDEŽE
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidla přidělování

Cestovní vzdálenosti od 10 do 99 km: 20 EUR
na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 100 do 499 km: 80 EUR
na účastníka

příspěvek na cestovní náklady
účastníků z místa původu do místa
konání aktivity a zpět, včetně jednotkové náklady
cestovních nákladů na případnou
úvodní plánovací návštěvu

Cestovní
náklady

Cestovní vzdálenosti od 500 do 1 999 km: 170 EUR
na účastníka

na základě cestovní vzdálenosti u
účastníka,
vypočítané
Cestovní vzdálenosti od 2 000 do 2 999 km: 270 EUR každého
pomocí
kalkulátoru
vzdálenosti,
na účastníka
poskytnutého Evropskou komisí
Cestovní vzdálenosti od 3 000 do 3 999 km: 400 EUR
na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 4 000 do 7 999 km: 620 EUR
na účastníka
Cestovní vzdálenosti 8 000 km a více: 830
EUR na účastníka

Náklady
organizaci
mobilit

na

veškeré náklady přímo spojené s
jednotkové náklady
realizací mobility

Náklady
na
účastníky
se další náklady přímo spojené s část
specifickými
účastníky se zdravotním postižením
nákladů
potřebami

Mimořádné
náklady

Víza a náklady související s vízy,
povolení k pobytu, očkování.
Náklady na podporu účasti
část
mladých
lidí
s
omezenými
nákladů
příležitostmi.
Náklady na ubytování účastníků
během úvodní plánovací návštěvy.

uznatelných

uznatelných

Sazba na den aktivity a účastníka - A5.1

na základě
účastníka

doby

trvání

pobytu

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finanční
podpory
na
účastníky
se
specifickými
potřebami
bude
zdůvodněna v žádosti

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finanční
podpory na mimořádné náklady
budezdůvodněna v žádosti.
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B) EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
Mechanismus
financování

Uznatelné náklady

Částka

Pravidla přidělování

Cestovní vzdálenosti od 100 do 499 km:
180 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 500 do 1 999 km:
275 EUR na účastníka

Cestovní
náklady

příspěvek na cestovní náklady účastníků
z místa původu do místa konání aktivity a jednotkové
zpět, včetně cestovních nákladů na náklady
případnou úvodní plánovací návštěvu

Cestovní vzdálenosti od 2 000 do 2 999 km:
360 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 3 000 do 3 999 km:
530 EUR na účastníka

na základě cestovní vzdálenosti u každého
účastníka, vypočítané pomocí Kalkulátoru
vzdálenosti, poskytnutého Evropskou komisí.

Cestovní vzdálenosti od 4 000 do 7 999 km:
820 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti 8 000 km a více:
1 100 EUR na účastníka

Náklady
na
veškeré náklady
organizaci
realizací mobility
mobilit

přímo

spojené

s jednotkové
náklady

EDS trvající méně než 2 měsíce: A5.2 na den a
dobrovolníka
+
na základě doby trvání pobytu účastníka
EDS trvající od 2 do 12 měsíců: A5.3 na měsíc
a dobrovolníka

na jednotkové
náklady

EDS trvající méně než 2 měsíce: A5.4 na den a
dobrovolníka
+
na základě doby trvání pobytu účastníka
EDS trvající od 2 do 12 měsíců: A5.5 na měsíc
a dobrovolníka

Pobytové
náklady

"kapesné"
pro
dobrovolníka
dodatečné osobní výdaje.

Jazyková
příprava

náklady spojené s podporou účastníků před odjezdem nebo během aktivity – s jednotkové
cílem zlepšit znalosti jazyka, který budou náklady
používat při své dobrovolnické činnosti

Podmínka: Bude požádáno podporu na výuku
Pouze pro aktivity trvající od 2 do 12 měsíců:
150 EUR na účastníka, který potřebuje jazyka, který budou účastníci potřebovat pro
uskutečnění mobility a který zároveň není
jazykovou přípravu
nabízen centrální on-line službou.

Náklady
na
účastníky se náklady přímo spojené s účastníky se část uznatelných
100 % uznatelných nákladů
specifickými
zdravotním postižením
nákladů
potřebami

Podmínka: Potřeba finanční podpory na
účastníky se specifickými potřebami bude
zdůvodněna v žádosti
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Mimořádné
náklady



víza a náklady související s vízy,
povolení k pobytu, očkování
náklady na ubytování účastníků
část
během úvodní plánovací návštěvy
uznatelných
náklady na podporu posíleného
nákladů
mentorství a zvláštní přípravu pro
případ účasti mladých lidí s
omezenými příležitostmi

100 % uznatelných nákladů

Podmínka: Potřeba finanční podpory na
mimořádné náklady bude zdůvodněna v
žádosti

C) MOBILITA PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidla přidělování

Cestovní vzdálenosti od 100 do 499 km:
180 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 500 do 1 999 km:
275 EUR na účastníka
příspěvek na cestovní náklady
Cestovní náklady účastníků z místa jejich původu do jednotkové náklady
místa konání aktivity a zpět.

Cestovní vzdálenosti od 2 000 do 2 999 km:
360 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 3 000 do 3 999 km:
530 EUR na účastníka

na základě cestovní vzdálenosti u
každého
účastníka,
vypočítané
pomocí
Kalkulátoru
vzdálenosti,
poskytnutého Evropskou komisí.

Cestovní vzdálenosti od 4 000 do 7 999 km:
820 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti 8 000 km a více:
1 100 EUR na účastníka
Náklady
organizaci
mobilit

na

Náklady
účastníky
specifickými
potřebami

na
se další náklady přímo spojené s část
účastníky se zdravotním postižením nákladů

Mimořádné
náklady

veškeré náklady přímo spojené s
jednotkové náklady
realizací mobility

víza a náklady související s vízy, část
povolení k pobytu, očkování
nákladů

uznatelných

uznatelných

A5.6 na den aktivity a účastníka. Maximálně
1 100 EUR.

na základě
účastníka

doby

trvání

pobytu

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finanční
podpory
na
účastníky
se
specifickými
potřebami
bude
zdůvodněna v žádosti

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finanční
podpory na mimořádné náklady
bude zdůvodněna v žádosti
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D) ORGANIZAČNÍ PODPORA (ČÁSTKY V EURECH NA DEN/MĚSÍC)
Částky závisí na zemi, ve které aktivita probíhá. U projektů předložených veřejnými orgány na regionální nebo
národní úrovni, sdružením regionů, evropským seskupením pro územní spolupráci, subjektem generujícím zisk,
který působí v oblasti sociální odpovědnosti podniků, se částky uvedené níže sníží o 50 %.
Evropská dobrovolná služba
Výměny mládeže
(EUR na den)
od 14 do 59 dní
od 2 do 12 měsíců
(EUR na den)
(EUR na měsíc)

Mobilita
pracovníků
mládeží:
(EUR na den)

A5.1

A5.2

A5.3

A5.6

Belgie

37

20

590

65

Bulharsko

32

17

500

53

Česká republika

32

17

490

54

Dánsko

40

21

630

72

Německo

33

18

520

58

Estonsko

33

18

520

56

Irsko

39

21

610

74

Řecko

38

21

610

71

Španělsko

34

18

530

61

Francie

37

19

570

66

Chorvatsko

35

19

570

62

Itálie

39

21

610

66

Kypr

32

21

610

58

Lotyšsko

34

19

550

59

Litva

34

18

540

58

Lucembursko

36

21

610

66

Maďarsko

33

17

510

55

Malta

37

20

600

65

Nizozemsko

39

21

620

69

Rakousko

39

18

540

61

Polsko

34

18

540

59

Portugalsko

37

20

600

65

Rumunsko

32

17

500

54

Slovinsko

34

20

580

60

Slovensko

35

19

550

60

Finsko

39

21

630

71

Švédsko

39

21

630

70

Spojené království

40

21

630

76

Makedonská republika

28

15

440

45

Island

39

21

610

71

Lichtenštejnsko

39

21

610

74

Norsko

40

21

630

74

Švýcarsko

39

21

620

71

Turecko

32

17

500

54

Partnerská země

29

15

440

48

s
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E) PODPORA JEDNOTLIVCŮ (ČÁSTKY V EURECH NA DEN/MĚSÍC)
Částky závisí na zemi, ve které aktivita probíhá.
EDS
od 14 do 59 dní
(EUR na den)

od 2 do 12 měsíců
(EUR na měsíc)

A5.4

A5.5

Belgie

4

110

Bulharsko

3

70

Česká republika

4

90

Dánsko

5

145

Německo

4

110

Estonsko

3

85

Irsko

5

125

Řecko

4

100

Španělsko

4

105

Francie

5

115

Chorvatsko

4

90

Itálie

4

115

Kypr

4

110

Lotyšsko

3

80

Litva

3

80

Lucembursko

4

110

Maďarsko

4

90

Malta

4

110

Nizozemsko

4

110

Rakousko

4

115

Polsko

3

85

Portugalsko

4

100

Rumunsko

2

60

Slovinsko

3

85

Slovensko

4

95

Finsko

4

125

Švédsko

4

115

Spojené království

5

140

Makedonská republika

2

60

Island

5

135

Lichtenštejnsko

5

120

Norsko

5

135

Švýcarsko

5

130

Turecko

3

80

Partnerská země

2

55
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EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA PRO VELKÉ SKUPINY DOBROVOLNÍKŮ
JAKÉ JSOU CÍLE AKCÍ EDS PRO VELKÉ SKUPINY DOBROVOLNÍKŮ?
Cílem této akce je podpořit rozsáhlé dobrovolnické projekty (zahrnující alespoň 30 dobrovolníků EDS) v rámci
evropské či celosvětové akce v oblasti mládeže, kultury a sportu (např. Světový summit mládeže, Evropské hlavní
město kultury, Evropské město mládeže, evropská sportovní mistrovství, atd.).
Kromě toho v souladu s ročním pracovním programem, který přijala Evropská komise, bude dána priorita
projektům, které se zaměřují na jednu nebo více příslušných priorit popsaných v úvodu kapitoly "Mládež" v Části B
této Příručky.

CO PŘEDSTAVUJE AKCI EDS PRO VELKÉ SKUPINY DOBROVOLNÍKŮ?
Podporované projekty se budou skládat z následujících fází:


příprava (včetně praktických opatření, výběru účastníků, jazykové/mezikulturní/s konkrétními úkoly související
přípravy účastníků před odjezdem);



realizace aktivit Evropské dobrovolné služby a doplňkových aktivit;



následné aktivity (včetně hodnocení aktivit EDS, formální uznání výsledků učení účastníků během aktivit, je-li
to použitelné, jakož i šíření a využívání výsledků projektu).

KTERÉ AKTIVITY JSOU PODPOROVÁNY V RÁMCI TÉTO AKCE?
 Evropská dobrovolná služba
Umožňuje mladým lidem ve věku 17-30 let vyjádřit svůj osobní závazek prostřednictvím neplacené dobrovolné
služby v jiné zemi na plný úvazek po dobu až 2 měsíců. Dobrovolníci mají příležitost přispět k rozběhu činností a
iniciativ organizovaných v rámci evropské nebo mezinárodní události.
EDS PRO VELKÉ SKUPINY DOBROVOLNÍKŮ musí zahrnovat alespoň 30 dobrovolníků.
Zúčastněné organizace jsou odpovědné za:
o
o
o

zajištění stravování, ubytování a místní přepravy dobrovolníků;
plánování úkolů a aktivit pro dobrovolníky, které respektují kvalitativní principy Evropské dobrovolné
služby, jak je popsáno v Chartě EDS;
poskytování stálé relevantní jazykové, osobní a administrativní podpory dobrovolníkům po dobu trvání
aktivity v rámci EDS.

Účast na aktivitách EDS musí být pro dobrovolníky bezplatná, s výjimkou případného přispění na cestovní náklady
(nepokryje-li tyto náklady zcela grant Erasmus+) a dalších výdajů, které nesouvisí s prováděním dané aktivity.
Hlavní náklady na účast dobrovolníků v rámci aktivity EDS jsou hrazeny grantem Erasmus+ nebo z jiných
prostředků poskytovaných zúčastněnými organizacemi.
Následující aktivity nejsou v rámci programu Erasmus+ považovány za Evropskou dobrovolnou službu:
příležitostné, nestrukturované dobrovolnictví na částečný úvazek; stáž v podniku; placené zaměstnání; rekreační
nebo turistická činnost; jazykový kurz; využití levné pracovní síly; studium nebo odborná příprava probíhající určitou
dobu v zahraničí.
 Doplňkové aktivity
Projekt může zahrnovat organizaci doplňkových aktivit – například konferencí, seminářů, setkání a workshopů zaměřených na podporu hodnot dobrovolnictví (a především Evropské dobrovolné služby).
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JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ TOHOTO PROJEKTU?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí rozsáhlá akce EDS splňovat, aby byla způsobilá pro grant Erasmus+:

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

Kdo
může
žádost?

Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace, která sídlí v programové zemi a přímo se
podílí na organizaci evropské nebo mezinárodní akce v oblasti mládeže, kultury nebo
podat sportu, nebo která uzavřela formální písemnou dohodu o spolupráci s organizátory této
akce.
Jednotlivci nemohou o grant žádat.

Způsobilé aktivity

Kromě aktivit Evropské dobrovolné služby může akce EDS pro velké skupiny
dobrovolníků rovněž zahrnovat doplňkové aktivity, jako jsou konference, semináře,
setkání a workshopy.

Doba trvání aktivity

Od 3 do 12 měsíců.

Místo aktivity

Akce EDS pro velké skupiny dobrovolníků EDS se musí uskutečnit v programové zemi,
ve které se koná evropská nebo mezinárodní akce v oblasti mládeže, kultury nebo
sportu.

Kde lze podat žádost? U Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu.
Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 3. dubna, 12:00 (poledne) SELČ
Kdy je možné podat
pro projekty, které začínají v době mezi 1. říjnem téhož roku a 31. červencem
žádost?
následujícího roku.
Jak podat žádost?

Bližší informace, jak podat žádost, jsou uvedny v Části C této Příručky.

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO EVROPSKOU DOBROVOLNOU SLUŽBU
Doba trvání aktivity

Od 14 dní do 2 měsíců, bez započtení dní na dopravu.

Způsobilí účastníci

Mladí lidé ve věku od 17 do 30 let z programové země (s výjimkou země, kde se
projekt koná) nebo ze sousední partnerské země EU. Dobrovolník se může zúčastnit
pouze jednoho rozsáhlého projektu EDS během trvání programu Erasmus+.

Počet účastníků

Minimálně 30 dobrovolníků.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:



Relevance projektu
(maximum 30 bodů)

relevance návrhu pro:
cíle a priority akce (viz oddíl "Jaké jsou cíle projektu mobility")
do jaké míry je návrh účelný pro:
dosažení velmi kvalitních výsledků učení pro účastníky
-

zvýšení povědomí o hodnotě dobrovolnictví



zvyšování povědomí o možnostech, které nabízí Evropská
dobrovolná služba
rozsah zahrnutí mladých lidí s omezenými příležitostmi do projektu
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Kvalita projektového
realizace projektu
(maximum 40 bodů)

návrhu

a













Dopad a šíření výsledků
(maximum 30 bodů)

jasnost, úplnost a kvalita všech fází návrhu projektu (příprava,
realizace aktivit a další následné kroky)
soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami
kvalita praktických opatření, řízení a podpůrných metod
kvalita přípravy poskytované účastníkům
kvalita navrhovaných neformálních participativních metod učení a
aktivní účast mladých lidí na všech úrovních projektu
kvalita opatření pro ověřování a uznávání výsledků učení účastníků,
jakož i důsledné využívání unijních nástrojů pro transparentnost a
uznávání kvalifikací
vhodnost opatření pro výběr a zapojení účastníků v mobilitě
kvalita spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi,
jakož i s dalšími příslušnými zainteresovanými subjekty
dodržování zásad Charty EDS zúčastněnými organizacemi

kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu
možný dopad projektu:
na účastníky a zúčastněné organizace během a po skončení
projektu
-



mimo organizace a jednotlivce přímo zapojené do projektu, na
místní, regionální, národní nebo evropské úrovni

vhodnost a kvalita opatření pro šíření výsledků projektu v rámci
zúčastněných organizací i mimo ně

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů.
Kromě toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií
pro udělení grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad a šíření výsledků“ a 20
bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“).
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Rozpočet projektu musí být vypracován podle těchto pravidel financování (v eurech):

Maximální výše grantu uděleného rozsáhlé akci EDS: 200 000 EUR

PRAVIDLA PRO FINANCOVÁNÍ AKTIVIT EVROPSKÉ DDOBROVOLNÉ SLUŽBY VYKONÁVANÝCH BĚHEM AKCE
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidla přidělování

Cestovní vzdálenosti od 100 do 499 km:
180 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 500 do 1 999 km:
275 EUR na účastníka

Cestovní
náklady

příspěvek na cestovní náklady účastníků z místa
jednotkové náklady
jejich původu do místa konání projektu a zpět.

Cestovní vzdálenosti od 2 000 do 2 999 km:
360 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 3 000 do 3 999 km:
530 EUR na účastníka

na základě cestovní
vzdálenosti u každého
účastníka, vypočítané
pomocí
kalkulátoru
vzdáleností,
poskytnutého
Evropskou komisí.

Cestovní vzdálenosti od 4 000 do 7 999 km:
820 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti 8 000 km a více:
1 100 EUR na účastníka
Náklady
organizaci
mobilit
Pobytové
náklady

na veškeré náklady přímo spojené s realizací mobilit
v projektu (kromě příspěvků na pobytové náklady jednotkové náklady
účastníků)

A6.1 na den aktivity a účastníka

na základě délky
pobytu účastníka

náklady přímo spojené se zajištěním stravování
jednotkové náklady
účastníků během aktivity

A6.2 na den aktivity a účastníka

na základě délky
pobytu účastníka

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finanční podpory na
účastníky
se
specifickými potřebami
bude zdůvodněna v
žádosti

Náklady
na
účastníky
se další náklady přímo spojené s účastníky se
část uznatelných nákladů
specifickými
zdravotním postižením
potřebamí
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Mimořádné
náklady

Další náklady přímo spojené s dobrovolníky s
omezenými příležitostmi.
Víza a náklady související s vízy, povolení k
pobytu, očkování.

část uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finanční podpory na
mimořádné
náklady
bude zdůvodněna v
žádosti

100 % uznatelných nákladů

PRAVIDLA PRO FINANCOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT KONANÝCH BĚHEM AKCE (VÝBĚROVÉ FINANCOVÁNÍ)
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidla přidělování

Veškeré náklady přímo spojené s prováděním
doplňkových aktivit projektu, včetně:



organizace seminářů, setkání, workshopů;
šíření výsledků;

kulturní a s úkolem související příprava
dobrovolníků;

náklady na stálé zaměstnance: tyto náklady
nemohou být hrazeny z grantu EU; mohou
být uznatelné, jsou-li financovány z jiných
na
zdrojů než z fondů EU; v takových případech část uznatelných nákladů
mohou tyto náklady představovat maximálně
30% z celkového externího spolufinancování.
Nepřímé náklady:
Paušální částka, nejvýše 7 % uznatelných
přímých nákladů projektu lze uznat jako nepřímé
náklady,
jež
představují
všeobecné
administrativní náklady příjemce, které lze
považovat za zúčtovatelné v rámci projektu (např.
účet za elektřinu nebo internet, náklady na
prostory, náklady na stálé zaměstnance, atd.)


Náklady
aktivity

maximálně
nákladů.

80 %

z

celkových

uznatelných

Podmínka:
Požadovaný
rozpočet
odpovídá
plánovaným aktivitám.
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TABULKA A – AKTIVITY EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY (ČÁSTKY V EURECH NA DEN)
Částky závisí na zemi, ve které Evropská dobrovolná služba probíhá.
Organizační podpora

Podpora jednotlivců

A6.1

A6.2

Belgie

20

4

Bulharsko

17

3

Česká republika

17

4

Dánsko

21

5

Německo

18

4

Estonsko

18

3

Irsko

21

5

Řecko

21

4

Španělsko

18

4

Francie

19

5

Chorvatsko

19

4

Itálie

21

4

Kypr

21

4

Lotyšsko

19

3

Litva

18

3

Lucembursko

21

4

Maďarsko

17

4

Malta

20

4

Nizozemsko

21

4

Rakousko

18

4

Polsko

18

3

Portugalsko

20

4

Rumunsko

17

2

Slovinsko

20

3

Slovensko

19

4

Finsko

21

4

Švédsko

21

4

Spojené království

21

5

Makedonská republika

15

2

Island

21

5

Lichtenštejnsko

21

5

Norsko

21

5

Švýcarsko

21

5

Turecko

17

3

Sousedící partnerská země EU

15

2
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SDÍLENÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM
JAKÉ JSOU CÍLE SDÍLENÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA?
Cílem Sdíleného magisterského studia je:




podporovat zvýšení kvality, inovace, vynikající kvalitu a internacionalizaci vysokoškolských institucí;
zvýšit kvalitu a přitažlivost Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EPVV) a podporovat externí
aktivity EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání nabídkou plných studijních stipendií pro nejlepší studenty
magisterského studia po celém světě;
zvýšit úroveň schopností a dovedností absolventů magisterského studia a zejména jejich význam pro trh
práce, a to prostřednictvím většího zapojení zaměstnavatelů.

V tomto ohledu se očekává, že společné magisterské studijní programy přispějí k dosažení cílů strategie Evropa
2020 a strategického rámce "Vzdělávání a odborná příprava 2020" (ET 2020), včetně odpovídajících ukazatelů
stanovených v rámci těchto politik. Sdílené magisterské studium naváže na dobré zkušenosti s magisterskými
kurzy Erasmus Mundus (EMMC) při zvyšování atraktivity EPVV po celém světě a prokazování kvality a vysoké
úrovně integrace společných studijních programů nabízených evropskými vysokoškolskými institucemi.

CO ZNAMENÁ SDÍLENÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM?
Sdílené magisterské studium je vysoce integrovaný mezinárodní studijní program s 60, 90 nebo 120 kredity ECTS,
nabízený mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí, případně dalšími partnery působícími v oblasti
vzdělávání i mimo ni, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o studijní/odborné oblasti zahrnuté do
společného programu.
Všechny zúčastněné vysokoškolské instituce sídlící v programových zemích musí být institucemi udělujícími
magisterské diplomy zahrnující celý studijní program společného magisterského programu, které musí být plně
uznávány příslušnými národními orgány zemí, kde tyto vysokoškolské instituce působí. Úspěšné dokončení
Sdíleného magisterského studia povede k udělení buď společného titulu (tj. jednoho diplomu vydaného jménem
nejméně dvou vysokoškolských institucí z různých programových zemí a v těchto zemích plně uznaného) nebo
několika titulů (tj. alespoň dvou diplomů vydaných dvěma vysokoškolskými institucemi z různých programových
zemí a v těchto zemích plně uznaných). Kromě tohoto jádra vysokoškolských institucí udělujících diplomy mohou
být do udělování společných nebo několika různých diplomů zapojeny i další vysokoškolské instituce z
partnerských zemí v rámci partnerského konsorcia.
Z toho vyplývá, že už ve fázi žádosti budou předložené návrhy Sdíleného magisterského studia ve formě
kompletně vypracovaných společných studijních programů, které budou připraveny ke spuštění a celosvětové
inzerci bezprostředně po svém výběru. Dále to znamená, že výběrové řízení na společný magisterský studijní
program bude velmi selektivní, s cílem podpořit pouze ty nejlepší návrhy.
Za to získají vybraná Sdílená magisterská studia vysokou úroveň financování a dlouhodobou podporu, které jim
umožní více se zviditelnit ve světě a posílit svoje vyhlídky na udržitelnost. Tato dlouhodobá podpora bude sestávat
z počátečního financování po dobu 4 nebo 5 let, vztahující se na tři po sobě jdoucí nastupující ročníky studentů.
Na začátku třetího roku financování dostanou společné magisterské studijní programy možnost požádat o
přezkoumání kvality s cílem ověřit svoji skutečnou výkonnost, trvající vynikající kvalitu a své vyhlídky na budoucí
udržitelnost. Sdílená magisterská studia, která úspěšně projdou přezkoumáním kvality, dostanou nabídku na
prodloužení období financování až na další tři nastupující ročníky studentů na základě principu "společného
financování" (viz oddíl o přezkoumání kvality níže).
Následující oddíly popisují povahu, výběr a podmínky financování nově vybraných Sdílených magisterských studií,
jakož i podmínky vztahující se na již financované studijní programy, u nichž má dojít k uplatnění principu
"společného financování".

KTERÉ AKTIVITY JSOU PODPOROVÁNY V RÁMCI TÉTO AKCE?
Tato akce bude podporovat následující aktivity:



zorganizování sdíleního magisterského studijního programu odpovídajícího 60, 90 nebo 120 kreditům ECTS
zajišťovaného mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí, včetně účasti pozvaných odborníků
(hostujících lektorů) v rámci výuky, odborné přípravy a/nebo za účelem výzkumu;
udělování stipendií vynikajícím studentům z celého světa za účelem jejich účasti v jednom z těchto sdílených
magisterských programů.
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JAKÁ JE ÚLOHA ORGANIZACÍ ÚČASTNÍCÍCH SE SDÍLENÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA?
Sdílené magisterské studium je realizováno mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí a případně
dalšími typy organizací (podniky, veřejnými institucemi, výzkumnými organizacemi, atd.), které přispívají k
realizaci sdíleného magisterského programu.
Členy konsorcia jsou:


Žadatel/koordinátor: vysokoškolská instituce podávající návrh projektu jménem všech partnerů. Po schválení
Sdíleného magisterského studia se žadatel/koordinátor stane hlavním příjemcem grantu EU a podepíše
jménem konsorcia grantovou smlouvu zahrnující více příjemců. Jeho koordinační úloha spočívá v těchto
povinnostech:
o zastupuje a jedná jménem skupiny zúčastněných organizací s Evropskou komisí;
o nese finanční a právní odpovědnost za řádnou provozní, správní a finanční realizaci celého projektu;
o koordinuje Sdílené magisterské studium ve spolupráci se všemi ostatními partnery projektu.



Řádní partneři: vysokoškolské instituce s pravomocí udělovat diplomy v souladu s legislativou programové
nebo partnerské země, v níž sídlí, a všechny soukromé nebo veřejné organizace, které se aktivně podílí na
přípravě, realizaci a hodnocení sdíleného magisterského programu. Každý řádný partner musí podepsat
mandát, kterým udělí plnou moc koordinátorovi, který bude během realizace projektu jednat jeho jménem a
na jeho účet.

Navíc může Sdílené magisterské studium rovněž těžit z účasti přidružených partnerů (nepovinné). Tyto organizace
nepřímo přispívají k realizaci konkrétních úkolů nebo činností nebo podporují šíření informací o sdíleném
magisterském programu a jeho udržitelnost. Jejich příspěvek může mít například podobu přenosu znalostí a
schopností, poskytování doplňkových kurzů nebo podpory možností vyslání nebo umístění studentů. V otázkách
smluvního řízení nejsou "přidružení partneři" považováni za součást konsorcia pro Sdílené magisterské studium
Nezbytný institucionální závazek všech organizací v rámci konsorcia pro Sdílené magisterské studium je třeba
zajistit před nástupem prvních studentů magisterského programu, aby byla zaručena institucionální podpora a
ukotvení programu. Dohoda konsorcia o sdíleném magisterském studiu (viz pokyny a modely, které jsou k
dispozici na stránkách výkonné agentury) bude pro tento účel představovat klíčový nástroj a před zahájením
prvotního procesu žádosti o stipendium a výběru ji budou muset podepsat všechny partnerské instituce. Tato
dohoda konsorcia o Sdíleném magisterském studiu musí co nejpřesněji stanovit všechny akademické, provozní,
správní a finanční aspekty realizace studijního programu a správu stipendií.
Jako předpoklad pro účast v konsorciu pro Sdílené magisterské studium musí být všechny vysokoškolské instituce
z programových zemí držitelem platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). U
vysokoškolských institucí z partnerských zemí se nepředpokládá, že budou držiteli ECHE, ale bude se vyžadovat,
aby se k principům listiny přihlásily v rámci dohody konsorcia o Sdíleném magisterském studiu.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ SDÍLENÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí Sdílené magisterské studium splňovat, aby bylo způsobilé pro grant
Erasmus+:
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KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Jakékoli veřejné nebo soukromé organizace, které sídlí v programové nebo partnerské
zemi, a které se aktivně a přímo podílejí na zajištění Sdíleného magisterského studia.
Takovou organizací může být například:

Způsobilé
zúčastněné
organizace



vysokoškolská instituce;




veřejný nebo soukromý, malý, středně velký nebo velký podnik (včetně sociálních
podniků);
veřejný orgán na místní, regionální nebo národní úrovni;



nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace;



výzkumný ústav.

Vysokoškolské instituce z programových zemí musí být držiteli platné Listiny programu
Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). Listina není vyžadována u
zúčastněných vysokoškolských institucí z partnerských zemí. Je-li to nezbytné,
delegace EU v partnerských zemích mohou být požádány o kontrolu, zda jsou
vysokoškolské instituce udělující tituly v jejich zemích k tomu způsobilé (tj., zda je jejich
titul plně uznán).
Vysokoškolská instituce se sídlem v programové zemi. Vysokoškolská instituce podává
žádost jménem konsorcia pro Sdílené magisterské studium. Pobočky vysokoškolských
Kdo
může
podat
institucí z partnerských zemí založené v programových zemích nebo pobočky
žádost?
vysokoškolských institucí z programových zemí založené v partnerských zemích
nemohou žádost podat.
Sdílené magisterské studium je mezinárodní a jako řádné členy zahrnuje
Počet
a
profil
vysokoškolské instituce z nejméně tří různých programových zemí. Všechny ostatní
zúčastněných
řádné partnerské organizace z programových nebo partnerských zemí musí být známy
organizací
v době podání žádosti o grant.
Studenti magisterského studia, zaměstnanci zúčastněných organizací, pozvaní
odborníci/hostující lektoři z programových a partnerských zemí.
Způsobilí účastníci
Účastníci budou žádat o stipendium přímo u jimi vybraného konsorcia pro Sdílené
magisterské stadium.
Počet účastníků

Během počátečního období financování bude finanční grant určen orientačně na 13 až
20 stipendií pro studenty a minimálně 4 pozvané odborníky/hostující lektory na každý
31
nastupující ročník (pro každou verzi Sdíleného magisterského studia) .

Místo konání aktivity

Sdílené magisterské studium musí probíhat nejméně ve dvou programových zemích
zastoupených v konsorciu. Další studijní (výzkumné /stážové /přípravné pro disertační
práce) pobyty mohou probíhat v rámci jiných zúčastněných organizací z programových
nebo partnerských zemí, nebo i v organizacích, které nejsou zastoupeny v konsorciu
(např. přidružení partneři), pod podmínkou, že dotyčné činnosti jsou prováděny pod
přímým dohledem jedné z partnerských vysokoškolských institucí konsorcia.
V závislosti na době trvání Sdíleného magisterského studia (1 až 2 roky) získá
konsorcium grantovou smlouvu na 4 nebo 5 let na financování jednoho přípravného
ročníku a následujících 3 po sobě jdoucích studentských ročníků.

Doba trvání projektu

Před uplynutím tohoto počátečního období financování budou Sdílená magisterská
studia vyzvána, aby požádaly o přezkoumání kvality, které v případě úspěchu může
prodloužit období financování až o další čtyři roky (nebo tři nastupující ročníky) na
základě principu "společného financování" (viz oddíl o přezkumu kvality níže).
Přípravný rok: 1 akademický rok.

Doba trvání aktivity

Realizace Sdíleného magisterského studia: 3 po sobě následující ročníky trvající 1 až 2
akademické roky (60/90/120 kreditů ECTS).

Kde lze podat žádost? U Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu.

31

Tyto orientační údaje platí pouze pro nově vybraná Sdílená magisterská studia. Probíhající magisterské kurzy Erasmus Mundus, stejně jako
magisterské programy financované po přezkumu kvality, mohou získat omezený počet stipendií.
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Kdy je možné podat Pro projekty, které začínají v době mezi 1. srpnem a 31. říjnem, musí být žádost o grant
žádost?
předložena nejpozdějí do 27. března téhož roku, 12:00 hodin (poledne) SEČ
Jak podat žádost?

Bližší informace, jak podat žádost, jsou uvedeny v Části C této Příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO STUDIJNÍ STIPENDIA
Doba trvání aktivity

Studijní stipendium pokryje celou dobu trvání magisterského studia.
Studenti magisterského studia, kteří úspěšně zakončili první stupeň vysokoškolského
32
vzdělání,
nebo prokázali uznanou odpovídající úroveň vzdělání v souladu s
národními právními předpisy a praxí v zemích udělujících titul.

Způsobilí účastníci

Studenti, kteří žádají o stipendium pro konkrétní ročník společného magisterského
studijního programu, si mohou podat žádost o stipendium maximálně u tří konsorcií pro
Sdílené magisterské studium.
Studenti, kteří již získali stipendium na Sdílené magisterské studium nebo stipendium
na magisterský kurz Erasmus Mundus, nemají nárok žádat o další stipendium na
Sdílené magisterské studium.
Nejméně 75 % stipendií pro Sdílené magisterské studium bude vyčleněno pro kandidáty
z partnerských zemí.

Výsledky učení

Úspěšné dokončení Sdíleného magisterského studia povede k udělení buď společného
titulu (tj. jednoho diplomu vydaného jménem nejméně dvou vysokoškolských institucí z
různých programových zemí a v těchto zemích plně uznaného) nebo několika titulů (tj.
alespoň dvou diplomů vydaných dvěma vysokoškolskými institucemi z různých
programových zemí a v těchto zemích plně uznaných).
Studenti budou muset získat všechny kredity ECTS vztahující se ke Sdílenému
magisterskému studiu (60, 90 nebo 120). Navíc u každého povinného studijního pobytu
v nejméně dvou programových zemích budou muset získat nejméně 20 kreditů ECTS
(u studijních programů s dotací 60 kreditů ECTS) nebo 30 kreditů ECTS (u studijních
programů s dotací 90 nebo 120 kreditů ECTS).

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:
 Návrh má význam pro cíle akce (viz oddíl "Jaké jsou cíle Sdíleného magisterského
studia?")
 Návrh lze odůvodnit zvýšením přitažlivosti Evropského prostoru vysokoškolského
vzdělávání a vztahuje se na zjištěné a relevantní potřeby v kontextu Evropy/celého
světa.
Relevance projektu
(maximum 30 bodů)

 Návrh přispívá k vynikající kvalitě, inovacím a konkurenceschopnosti evropských
univerzit a k očekáváním spolupráce mimoevropských partnerských zemí.
 Návrh definuje akademický program a výsledky učení sdíleného magisterského
studijního programu a způsob, jakým kurz předává příslušné kompetence a
dovednosti, které absolventi potřebují k získání zaměstnání v příslušných
akademických a neakademických oblastech.
 Návrh jasně popisuje typy vzájemného působení akademických a neakademických
aktérů v rámci Sdíleného magisterského studia při jeho realizaci, čímž se zajišťuje
udržitelnost programu po uplynutí počátečního období jeho financování.

32

Je nezbytné, aby tato podmínka byla splněna v okamžiku zápisu, konsorcia pro Sdílené magisterské studium se nicméně mohou rozhodnout, že
budou přijímat žádosti o stipendia od studentů v posledním roce prvního stupně vysokoškolského studia.
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Prvky "společnosti"/integrace, designu a struktury návrhu (včetně složení
konsorcia) jsou účinně přizpůsobeny k dosažení cílů a záměrů Sdíleného
magisterského studia.



Návrh jasně popisuje, do jaké míry program vychází ze společně vytvořeného
učebního plánu, a jaká je úroveň účasti a institucionálního závazku jednotlivých
partnerů.



Návrh podrobně popisuje strukturu studia a hlavní výukové moduly, uvádí, jak je
mobilita studentů organizována a jak zásadní je její úloha pro naplnění cílů
programu a předkládá návrh strategie/plánu pro účinné zapojení
odborníků/hostujících lektorů.



Návrh vysvětluje společné metody hodnocení studentů i používání kreditového
systému ECTS nebo dalších stálých mechanismů pro uznávání studia a
hodnocení výkonnosti.



Návrh popisuje, jak je Sdílené magisterské studium začleněné do nabídky
studijních programů partnerských institucí, definuje status jeho uznání a
(případně) nastiňuje průběžný proces akreditace/uznání.



Návrh jasně vysvětluje kvalitu opatření pro ověřování a uznávání výsledků učení
účastníků, jakož i důsledné využívání unijních nástrojů pro transparentnost a
uznávání kvalifikací.



Návrh podrobně vysvětluje všechny důležité informace poskytované
studentům/akademickým pracovníkům před zápisem do studia a nabízené služby,
pokud jde o pomoc s ubytováním, jazykovou přípravu, administrativní náležitosti a
pojištění.



Návrh jasně popisuje pravidla studia i povinnosti a práva studentů v
akademických, správních a finančních oblastech realizace Sdíleného
magisterskhoé studia.



Návrh
popisuje
plánované
aktivity/opatření
k
zajištění
účinného
začlenění/networkingu studentů Sdíleného magisterského studia v rámci jejich
společensko-kulturního a profesního prostředí



Návrh
jasně
ukazuje
oblasti
odborných
znalostí
zúčastněných
partnerů/zaměstnanců a jakým způsobem doplňují realizaci Sdíleného
magisterského studia a vnášejí do něj přidanou hodnotu.


Kvalita
projektového
týmu
a
nastavení
spolupráce

(maximum 20 bodů)

Návrh popisuje role a úkoly jednotlivých partnerů při realizaci Sdíleného
magisterského studia i pracovní mechanismy správních orgánů a existující řídící
nástroje.



Návrh vysvětluje, jakým způsobem byly vypočteny náklady na účast studenta v
programu, a popisuje způsob získání finančních prostředků, včetně doplňkového
financování, jejich rozdělení a správy v rámci partnerství.

Kvalita koncepce
realizace projektu
(maximum 30 bodů)

a

Návrh uvádí společná kritéria a praktické mechanismy společného řízení procesu
přijímacích zkoušek a výběru studentů.
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Dopad
a
šíření
výsledků
(maximum 20 bodů)








Návrh vysvětluje, jak zajistí dopad programu na institucionální úrovni
(fakulta/univerzita), a jak Sdílené magisterské studium bude podporovat strategii
internacionalizace partnerů konsorcia a usnadní jejich přesah na příslušné
zainteresované subjekty na národní/evropské/mezinárodní úrovni.
Návrh popisuje typy a metody mechanismů propagace a šíření informací, cílové
skupiny a konkrétní úkoly partnerů ve strategii šíření povědomí o Sdíleném
magisterském studiu.
Návrh popisuje sadu metod vnitřního hodnocení Sdíleného magisterského studia,
jejich zavedení do praxe, a využití výsledků hodnocení k monitorování,
aktualizaci a zvyšování kvality programu,
Návrh uvádí, jaké role budou hrát národní, mezinárodní nebo odborné orgány pro
kontrolu kvality zapojené do procesu externího hodnocení Sdíleného
magisterského studia. Návrh popisuje, zda, kdy a odkud dojde k zapojení
externích odborníků, a jakou metodiku budou ve své práci používat.
Návrh nabízí přesvědčivou střednědobou/dlouhodobou strategii rozvoje a trvalé
udržitelnosti s realistickými odhady do budoucna (včetně způsobů, jak získat
další zdroje financování stipendií). Ambice zapojených partnerů v tomto scénáři
jsou definovány, a míra závazků k cílům je jasně podložena.
Návrh popisuje zapojení zaměstnavatelů do realizace studia, zejména s ohledem
na zvýšení vyhlídek zaměstnatelnosti studentů.
Návrh případně popisuje, jak vyprodukované materiály, dokumenty a média
budou volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí, a
neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů ze
100. Kromě toho musí získat alespoň 75 % z maximálního počtu bodů v kategorii „relevance projektu“ (tj. alespoň
22,5 bodu) a alespoň 60 % z maximálního poču bodů ve všech zbývajících kategoriích (tj. alespoň 18 bodů
v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“ a 12 bodů v kategoriích „Kvalita projektového týmu a nastavení
spolupráce“ a „dopad a šíření výsledků“.

CO JEŠTĚ BYSTE MĚLI VĚDĚT O TÉTO AKCI?
Další povinná kritéria a další užitečné informace týkající se této akce jsou uvedeny v Příloze I této Příručky.
Příloha obsahuje:





podmínky vztahující se k návrhu Sdíleného magisterského studia;
podmínky vztahující se ke studentům magisterského studia;
podmínky vztahující se k monitorování a kontrole kvality;
postup při výběru konsorcia pro Sdílené magisterské studium.

Zájemcům je doporučeno si před podáním žádosti o finanční podporu pozorně prostudovat příslušné části této
přílohy.

DATABÁZE SDÍLENÝCH MAGISTERSKÝCH STUDIÍ
S cílem přispět k propagaci, zviditelnění a zpřístupnění studijních stipendií Erasmus+ trvale nabízených nejlepším
magisterským studentům po celém světě společnými magisterskými studijními programy, budou tyto programy
zahrnuty v on-line databázi umístěné na internetových stránkách výkonné agentury.
Databáze sdílených magisterských studií bude inzerovat všechny programy nabízející v následujícím
akademickém roce stipendia Erasmus+. Bude zahrnovat nově vybraná Sdílená magisterská studia i magisterské
kurzy Erasmus Mundus spadající pod pokračující rámcovou dohodou o partnerství a Sdílená magisterská studia
(a magisterské kurzy Erasmus Mundus), které úspěšně prošly kontrolou kvality.
Databáze Sdálených magisterských studií umožní studentům vybrat si studium, které jim nejvíce vyhovuje, a
požádat o stipendium Erasmus+ přímo u dotyčného konsorcia.
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KONTROLA KVALITY A KATALOG
Sdílená magisterská studia blížící se ke konci počátečního období financování
důkladnému přezkumu kvality, který posoudí, do jaké míry:




33

budou vyzvána, aby se podrobila

Sdílené magisterské studium splnilo očekávání stanovená pro počáteční období financování z hlediska
vynikajících výsledků, výkonnosti a svého významu;
správní a finanční postupy v rámci konsorcia i mezi jeho jednotlivými partnery se ukázaly být účinné a v
souladu s pravidly programu;
má Sdílené magisterské studium jasné vyhlídky na udržitelnost a dokáže udržet vysoký standard kvality při
poskytování kurzu i s omezenou finanční podporou Erasmus+.

Přezkoumání kvality provádí nezávislí akademičtí odborníci na základě informací a údajů poskytnutých příjemci
finanční podpory na Sdílené magisterské studium (během období financování a zpracování zprávy o přezkoumání
kvality), jakož i studenty a absolventy Sdíleného magisterského studia. Součástí přezkoumání kvality budou
rovněž rozhovory s koordinátory a partnery Sdíleného magisterského studia, což jim umožní prezentovat
nejdůležitější aspekty jejich studijního programu a reagovat na otázky vznesené ve zprávách připravených
odborníky, studenty a absolventy. Sdílená magisterská studia, která úspěšně projdou přezkumem kvality,
dostanou nabídku na zařazení do katalogu Sdílených magisterských studií a na prodloužení období financování
až na další tři nastupující ročníky studentů. Toto financování bude podmíněno závazkem "společného
financování", v jehož rámci musí každé stipendium Erasmus+ pro Sdílené magisterské studium být podpořeno
závazkem konsorcia zajistit odpovídající finanční zdroje buď z poplatků od studentů samoplátců nebo
prostřednictvím studijních stipendií financovaných zúčastněnými vysokoškolskými institucemi a jejich (veřejnými či
soukromými) sponzory.
Zpráva o přezkoumání kvality, jakož i všechny informace a instrukce nezbytné pro podání žádosti, budou k
dispozici na internetových stránkách agentury pro dotyčná Sdílená magisterská studia.

33

To se týká nově vybraných Sdílených magisterských studií i magisterských kurzů Erasmus Mundus spadajících pod pokračující rámcovou
dohodou o partnerství.
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Vybraná Sdílená magisterská studia získají podporu prostřednictvím grantové smlouvy vztahující se na jeden
přípravný a tři po sobě jdoucí studentské ročníky (grantové smlouvy v délce 4 nebo 5 let v závislosti na době
trvání Sdíleného magisterského studia). Po dobu trvání smlouvy může každý projekt získat pouze jeden grant EU
udělený konsorciu pro Sdílené magisterské studium pro totéž studium.
Grant pro Sdílené magisterské studium se vypočítá podle těchto pravidel financování:



grant na náklady na řízení konsorcia a mobilitu akademických pracovníků a
měnící se počet studijních stipendií v maximální výši 25 000 EUR za rok (orientačně mezi 13 až 20 stipendii
na nastupující ročník).

Podrobný rozpočet Sdíleného magisterského studia musí být vypracován podle těchto pravidel financování (v
eurech):
A) Řízení Sdíleného magisterského studia:
Příspěvek na náklady na
řízení konsorcia a náklady
na hostující odborníky a
lektory

20 000 EUR na přípravný rok

50 000 EUR na nastupující ročník společného magisterského studijního programu

B) Studijní stipendia Sdíleného magisterského studia:
Studijní stipendia Sdíleného magisterského studia budou zahrnovat náklady na účast studentů (včetně školného,
plného pojištění a veškerých dalších povinných nákladů souvisejících s účastí studentů v programu), příspěvek k
pokrytí nákladů na cestu a přestěhování a pobytových nákladů po celou dobu trvání Sdíleného magisterského
studia. Podrobnosti o částkách studijních stipendií Sdíleného magisterského studia jsou uvedeny v následující
tabulce:
až 9 000 EUR ročně na stipendistu z partnerské země
Příspěvek na náklady na
účast

až 4 500 EUR ročně na stipendistu z programové země
Jakákoli částka přesahující tyto maximální příspěvky musí být kryta zúčastněnými
organizacemi a nemůže být účtována k tíži stipendisty.
1 000 EUR ročně na stipendistu z programové země na cestovní náklady

Příspěvek na náklady na
cestu a přestěhování

2 000 EUR ročně na cestovní náklady + 1 000 EUR na náklady na zabydlení na
stipendistu z partnerské země, jejíž vzdálenost od vysokoškolské instituce
koordinující Sdílené magisterské studium je méně než 4 000 km
3 000 EUR ročně na cestovní náklady + 1 000 EUR na náklady na zabydlení na
stipendistu z partnerské země, jejíž vzdálenost od vysokoškolské instituce
koordinující Sdílené magisterské studium je 4 000 a více km

Příspěvek na pobytové
náklady

1 000 EUR na měsíc po celou dobu trvání Sdíleného magisterského studia
(maximálně 24 měsíců). Příspěvek na pobytové náklady nebude stipendistům
poskytnut na (studijní /výzkumné /stážové /přípravné pro disertační práce) pobyty v
zemi jejich bydliště v rámci Sdíleného magisterského studia.

Skutečná výše jednotlivých stipendií se bude lišit podle a) délky Sdíleného magisterského studia (60, 90 nebo 120
kreditů ECTS); b) bydliště (země/region) studenta; c) náklady na účast ve Sdíleném magisterském studiu.
Celková výše grantu
Na základě těchto parametrů se výše grantu na přípravný rok a tři nové ročníky Sdíleného magisterského studia
bude orientačně pohybovat mezi 2 a 3 miliony EUR.
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ZÁRUKY ZA PŮJČKY NA MAGISTERSKÉ STUDIUM
Vysokoškolští studenti magisterského studia, kteří mají zájem absolvovat celý studijní program v jiné programové
zemi, mohou požádat o půjčku na pokrytí svých nákladů.
Ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky bude vytvořen nástroj pro záruky za studentské půjčky.
Nástroj bude zúčastněným bankám nebo agenturám nabízejícím studentské půjčky v programových zemích
poskytovat částečné záruky proti nesplácení úvěrů. Částečná záruka EU tak zmírní riziko finančních institucí při
poskytování úvěrů skupině, se kterou v současné době nepracují. Výměnou za přístup k částečným zárukám
budou muset banky studentům účastnícím se mobility nabídnout výhodnější půjčky, včetně nižších úrokových
sazeb v porovnání s tržními sazbami a odložení splátek až na dva roky, během nichž budou mít absolventi čas
získat práci.
Vytvoření nástroje pro záruky za studentské půjčky umožní mladým lidem získat přístup k úvěrům na studium v
zahraničí během existence programu Erasmus+. Rozpočet EU bude na úvěry pro studenty magisterského studia
účastnící se mobility využívat finanční zdroje bankovního sektoru.
Řízením nástroje na evropské úrovni bude pověřen Evropský investiční fond, který je součástí Evropské investiční
banky.
Výzvu k předkládání návrhů na evropské úrovni bude na základě otevřených a transparentních kritérií následovat
výběr finančních zprostředkovatelů, kteří budou v zemích programu provozovat systém studentských půjček
podporovaných programem Erasmus+. Ohledně posouzení žádosti o úvěr, poskytnutí úvěrů a vybírání splátek
budou jednotliví studenti jednat pouze s těmito finančními zprostředkovateli. Očekává se, že nástroj bude plně
funkční a dokáže zajistit první půjčky na začátku akademického roku 2014/15 (tj. září 2014).
Další

informace

budou

postupně

zveřejňovány

na

internetových

stránkách

Evropské

komise.
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KLÍČOVÁ AKCE 2: SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH A
VÝMĚNA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
KTERÉ AKTIVITY JSOU PODPOROVÁNY?
Tato klíčová akce podporuje:


Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;



Znalostní aliance;



Aliance odvětvových dovedností;



Budování kapacit v oblasti mládeže.

Aktivity podporované v rámci této klíčové akce by měly mít pozitivní a dlouhodobý dopad na zúčastněné
organizace, systémy politik, v jejichž rámci akce působí, i na osoby, které se přímo či nepřímo podílí na
organizovaných aktivitách.
Výsledkem této klíčové akce by měl být rozvoj, přenos a/nebo realizace inovativních postupů na organizační,
místní, regionální, národní nebo evropské úrovni.
Pro zúčastněné organizace jsou zamýšlenými výsledky projektů podporovaných v rámci této klíčové akce:


inovativní přístupy ke svým cílovým skupinám, například: zvýšení atraktivity programů vzdělávání a odborné
přípravy v souladu s individuálními potřebami a očekáváními; využití participativních přístupů a metod
založených na informačních a komunikačních technologiích; nové nebo vylepšené postupy uznávání a
validace kompetencí; větší účinnost aktivit ve prospěch místních komunit; nové nebo zlepšené postupy pro
potřeby znevýhodněných skupin a pro řešení sociální, jazykové a kulturní rozmanitosti; možnost ocenění
evropskou jazykovou cenou za vynikající jazykovou výuku;



více dynamické, moderní, angažované a profesionální prostředí v organizaci: připravené k zařazení
osvědčených postupů a nových metod do každodenních činností; otevřené k součinnosti s organizacemi
působícími v různých oborech nebo v jiných společensko-hospodářských oblastech; strategické plánování
profesního rozvoje zaměstnanců v souladu se svými individuálními potřebami a cíli organizace;



vyšší kapacita a profesionalita pro práci na evropské/mezinárodní úrovni: lepší řídící kompetence a strategie
internacionalizace; posílená spolupráce s partnery z jiných zemí, jiných oborů vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže a/nebo jiných společensko-hospodářských oblastí; navýšení finančních dotací (z jiných zdrojů než
fondů EU) na organizaci evropských/mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže; zvýšení kvality přípravy, realizace, monitorování a dalších navazujících činností v průběhu projektu u
evropských/mezinárodních projektů.

Projekty financované v rámci této klíčové akce mohou mít pozitivní dopad rovněž na osoby přímo nebo nepřímo
zapojené do aktivit, jako například:














zvýšený smysl pro iniciativu a podnikavost;
lepší znalosti cizích jazyků;
posílené schopnosti práce s digitálními technologiemi;
lepší porozumění a schopnost reagovat na sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost;
posílení dovedností pro zaměstnatelnost a zakládání nových podniků (včetně sociálního podnikání);
aktivnější zapojení do společnosti;
kladnější postoj k evropskému projektu a hodnotám EU;
lepší porozumění a uznání dovedností a kvalifikací v Evropě i mimo ni;
posílení kompetencí spojených s jejich profesními profily (výuka, vzdělávání, práce s mládeží, atd.);
širší znalost postupů, politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy nebo problematiky mládeže v různých
zemích;
větší pochopení propojení formálního a neformálního vzdělávání, odborné přípravy, dalších forem vzdělávání
a trhu práce;
větší počet příležitostí pro profesní rozvoj;
zvýšená motivace a spokojenost se svou každodenní prací.
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Na systémové úrovni se očekává, že projekty vyvolají modernizaci a posílí reakci vzdělávání, odborné přípravy a
systémů práce s mládeží na hlavní výzvy dnešního světa (zaměstnanost, hospodářská stabilita a růst a aktivní
účast na demokratickém životě). Důsledkem této klíčové akce by tedy mělo být:

zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží v Evropě i mimo ni: kombinace vyšší úrovně
kvality a přitažlivosti s větším počtem příležitostí pro všechny, včetně znevýhodněných;

vzdělávání, odborná příprava a systémy práce s mládeží, které jsou lépe přizpůsobené potřebám a
příležitostem trhu práce, a užší vazby na podnikovou sféru a společnost;

kvalitnější poskytování a hodnocení základních a průřezových dovednosti, zejména podnikání, jazykových
znalostí a digitálních dovednosti;

posílení synergií a spojení a zlepšení přechodu mezi různými systémy vzdělávání, odborné přípravy a práce s
mládeží na národní úrovni za lepšího využití evropských referenčních nástrojů pro uznání, ověření a
transparentnost kompetencí a kvalifikací;

podpora využití výsledků učení při popisu a definování kvalifikací, částí kvalifikací a učebních osnov na
podporu výuky a v rámci hodnocení;

nová a posílená meziregionální a přeshraniční spolupráce veřejných orgánů v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a mládeže;

strategičtější a integrovanější využívání informačních a komunikačních technologií a otevřených vzdělávacích
zdrojů (OVZ) ve vzdělávání, odborné přípravě a systémech práce s mládeží;

zvýšená motivace pro studium jazyků prostřednictvím inovativních výukových metod a lepší propojení s
praktickým využitím jazykových dovedností požadovaných na trhu práce;

posílení interakce mezi praxí, výzkumem a politikou v každém systému.
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STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY A MLÁDEŽE
JAKÉ JSOU CÍLE STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ?
Záměrem strategických partnerství je podpora rozvoje, přenosu a/nebo realizace inovativních postupů na
organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni s cílem:














zvýšení kvality a relevance vzdělávací nabídky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží
prostřednictvím vývoje nových a inovativních přístupů a podpory šíření osvědčených postupů;
podporovat poskytování a hodnocení klíčových kompetencí, včetně základních a průřezových dovedností,
zejména podnikání, jazykových znalostí a digitálních dovedností;
zvyšovat význam vzdělávání a kvalifikací pro trh práce a posilovat vazby mezi vzděláváním, odbornou
přípravou nebo prací s mládeží a světem práce;
podporovat zavádění inovativních postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže prosazováním
individuálních výukových přístupů, společného učení a kritického myšlení, strategického využívání
informačních a komunikačních technologií (ICT), otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ), otevřeného a
flexibilního učení, virtuální mobility a dalších inovativních učebních metod;
podporovat strukturovanou meziregionální a přeshraniční spolupráci: posílení závazku místních a regionálních
veřejných orgánů ke kvalitativnímu rozvoji oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;
posílení profesního rozvoje pracovníků působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
prostřednictvím inovací a zvyšování kvality a rozsahu základního a dalšího vzdělávání, včetně nových
pedagogických metodik založených na informačních a komunikačních technologiích a použití otevřených
vzdělávacích zdrojů;
posílení kapacit organizací činných v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, zejména v oblastech
strategického rozvoje, řízení organizace, vedení, kvality poskytovaného vzdělání, internacionalizace, rovnosti
a začleňování, kvalitativních a cílených aktivit pro konkrétní skupiny;
posílení rovnosti a začleňování v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže s cílem umožnit kvalitní
vzdělání všem, zabránit předčasnému ukončování studia a podporovat účast znevýhodněných skupin ve
společnosti;
podporovat podnikatelské vzdělávání s cílem rozvíjet aktivní občanství, zaměstnatelnost a zakládání nových
podniků (včetně sociálního podnikání), podpora budoucího vzdělávání a profesní dráhy pro jednotlivce v
souladu s jejich osobním a profesním rozvojem;
zvýšit účast na vzdělávání a zaměstnatelnosti prostřednictvím rozvoje kvalitního kariérového poradenství,
vedení a podpůrných služeb;
usnadnit přechod studentů mezi různými úrovněmi a typy formálního a neformálního vzdělávání a odborné
přípravy s využitím evropských referenčních nástrojů pro uznávání, ověření a transparentnost kompetencí a
kvalifikací.

Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím projektů, které:



se zaměří na cíle politiky, výzvy a potřeby v určité oblasti (tj. vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a
příprava (VET), školní vzdělávání, vzdělávání dospělých, mládeže); nebo
se zaměří na cíle politiky, výzvy a potřeby týkající se několika oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Kromě toho v souladu s ročním pracovním programem, který přijala Evropská komise, bude dána priorita
strategickým partnerstvím, která se zaměřují na:





prosazování hodnocení průřezových dovedností a podporu využívání praktických podnikatelských zkušeností
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží;
podporu profesního rozvoje zaměstnanců a pracovníků s mládeží v metodikách informačních a komunikačních
technologií a prosazování tvorby a osvojení otevřených vzdělávacích zdrojů v různých evropských jazycích;
usnadnění uznávání neformálního a informálního učení a jejich prostupnost s formálním vzděláváním;
sledování jedné nebo více priorit popsaných v úvodních kapitolách "Vzdělávání a odborná příprava" a
"Mládež" v Části B této Příručky.

CO JE STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ?
Strategická partnerství nabízí organizacím působícím v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, i
podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických
oblastech příležitost ke spolupráci za účelem realizace inovačních postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky,
odborné přípravy, vzdělávání a práce s mládeží, institucionální modernizaci a společenským inovacím. Pokud jde o
aktivity, které mohou realizovat strategická partnerství, Erasmus+ nabízí významnou flexibilitu, a to v případě, že je
v projektovém návrhu doloženo, že jsou tyto aktivity nejvhodnější k dosažení stanovených cílů projektu.
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JAKÉ AKTIVITY PODPORUJE STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ?
Po dobu trvání projektu mohou Strategická partnerství obvykle realizovat široké spektrum aktivit, například:



aktivity, které posilují spolupráci mezi organizacemi s cílem vzájemné výměny postupů;



aktivity, které podporují rozvoj, testování a realizaci inovačních postupů v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a mládeže;



aktivity, které usnadňují uznávání a ověření znalostí, dovedností a kompetencí získaných formálním,
neformálním a informálním učením;



aktivity spolupráce mezi regionálními správními orgány na podporu rozvoje systémů vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže a jejich zapojení do akcí místního a regionálního rozvoje;



mezinárodní iniciativy se snahou posilovat podnikatelského ducha a dovednosti s cílem povzbudit aktivní
občanství a podnikavost (včetně sociálního podnikání).

Strategická partnerství mohou rovněž organizovat vzdělávací aktivity jednotlivců, pokud přinášejí přidanou
hodnotu při naplňování cílů projektu.

KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ?
Strategická partnerství jsou otevřená všem typům organizací činných v jakémkoliv oboru vzdělávání, odborné
přípravy a práce s mládeží nebo jiných sociálně ekonomických oblastech a také organizacím, jejichž aktivity
zasahují do dalších oblastí (např. místní a regionální orgány, centra uznávání a validace, obchodní komory a
organizace, poradenská střediska, kulturní organizace). V závislosti na cílech projektu by strategická partnerství
měla zahrnovat nejvhodnější a co nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich odlišných zkušeností, profilů
a specifických odborných znalostí a produkovat relevantní a vysoce kvalitní výsledky projektu.
Je obecným pravidlem, že Strategická partnerství se zaměřují na spolupráci mezi organizacemi se sídlem v
programových zemích. Nicméně organizace z partnerských zemí mohou být zapojeny do Strategického partnerství
jako partneři (nikoliv jako "žadatelé"), přinese-li jejich účast do projektu významnou přidanou hodnotu.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí Strategické partnerství splňovat, aby bylo způsobilé pro grant
Erasmus+:
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KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace, která sídlí v programové zemi nebo v
kterékoliv partnerské zemi na světě (viz oddíl "způsobilé země" v Části A této Příručky)
Takovou organizací může být například:













Způsobilé
zúčastněné
organizace





vysokoškolská instituce;
škola/institut/vzdělávací centrum (na jakékoliv úrovni, od předškolního až po střední
34
vzděláváníí , také v oblasti odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých);
nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace;
veřejný nebo soukromý, malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních
podniků);
veřejný orgán na místní, regionální nebo národní úrovni;
sociální partner nebo další zástupce ze světa práce, včetně obchodních komor,
průmyslu, řemesel/profesních sdružení a odborových svazů;
výzkumný ústav;
nadace;
vnitropodnikové školicí středisko;
podniky poskytující sdílená školení (společné vzdělávání);
kulturní organizace, knihovna, muzeum;
orgán poskytující kariérové poradenství, profesní poradenství a informační
služby;
orgán ověřující znalosti, dovednosti a kompetence získané neformálním a
informálním učením;
nevládní organizace působící v oblasti mládeže na evropské úrovni;
skupina mladých lidí aktivně působící v oblasti práce s mládeží, ale ne nutně v
kontextu mládežnické organizace (tj. neformální skupina mladých lidí

35

).

Vysokoškolská instituce z programové země musí být držitelem platné Listiny programu
Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education,
ECHE). U zúčastněných vysokoškolských institucí v partnerských zemích se ECHE
nevyžaduje, ale instituce se musí přihlásit k jejím principům.
Kdo
může
žádost?

podat

Žádat může jakákoli zúčastněná organizace založená v programové zemi. Tato
organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do
projektu.
Strategické partnerství je mezinárodní a zahrnuje minimálně tři organizace ze tří
různých programových zemí. Všechny zúčastněné organizace musí být uvedeny v
žádosti o grant.
Nicméně následující typy projektů mohou zahrnovat dvě organizace minimálně ze dvou
programových zemí:

Počet
a
zúčastněných
organizací

profil



Strategická partnerství, v nichž jsou zapojené pouze školy;



Strategická partnerství podporující spolupráci mezi místními a regionálními
zřizovateli škol. Tyto projekty musí zahrnovat minimálně dva místní či regionální
36
zřizovatele škol ze dvou různých programových zemí . Partnerství musí rovněž z
každé příslušné země zahrnovat alespoň:
-



jednu školu; a
jednu místní organizaci činnou v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže nebo na trhu práce.

Strategická partnerství v oblasti mládeže.

34

Viz seznam způsobilých škol v každé zemi. Chcete-li získat další informace, obraťte se na národní agenturu v dané zemi.
V případě neformální skupiny se jeden ze členů skupiny ujme role zástupce a přebere odpovědnost za skupinu.
36
Viz seznam způsobilých organizací v každé zemi.
35
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Partnerství v oblasti mládeže: od 6 měsíců do 2 let.
Ostatní typy partnerství: 2 nebo 3 roky.
Doba trvání projektu

Doba trvání musí být zvolena ve fázi podání žádosti v závislosti na cílech projektu a na
druhu plánovaných aktivit v jeho průběhu.
Ve výjimečných případech může být doba trvání Strategického partnerství prodloužena
na žádost příjemce a se souhlasem národní agentury, a to maximálně o 6 měsíců za
předpokladu, že celková doba nepřesahuje 3 roky. V takovém případě zůstává celková
výše grantu nezměněna.

U národní agentury země, v níž sídlí organizace podávající žádost.
Kde lze podat žádost? Ke každému termínu může jedno konsorcium partnerů podat pouze jednu žádost, a to
pouze u jedné národní agentury.
Partnerství v oblasti mládeže:
žadatelé musí předložit žádost nejpozději do:

Kdy je možné podat

žádost?

30. dubna, 12:00 (poledne) SEČ pro projekty, které začínají v době mezi 1. zářím
téhož roku a 28. únorem následujícího roku;
1. října, 12:00 (poledne) SEČ pro projekty, které začínají v době mezi 1. únorem a
30. zářím následujícího roku.

Ostatní typy partnerství:
žadatelé musí předložit žádost do:

Jak podat žádost?

30. dubna, 12:00 (poledne) SEČ pro projekty, které začínají od 1. září téhož roku.

Bližší informace, jak podat žádost, jsou uvedeny v Části C této Příručky.

Předpokládá-li Strategické partnerství školící, výukové nebo vzdělávací aktivity, musí být kromě výše uvedených
splněna i následující kritéria:

Způsobilé aktivity



Kombinovaná mobilita zahrnující krátkodobé fyzické mobility (kratší než 2 měsíce) a
virtuální mobility;



Krátkodobé výměnné pobyty žáků (od 5 dní do 2 měsíců);



Intenzivní studijní programy (od 5 dní do 2 měsíců);



Dlouhodobá mobilita žáků (od 2 do 12 měsíců);



Dlouhodobá mobilita pracovníků (od 2 do 12 měsíců);



Dlouhodobá mobilita pracovníků s mládeží (od 2 do 12 měsíců);



Krátkodobá společná školení pracovníků (od 5 dní do 2 měsíců).

Aktivity studentů, jakož i dlouhodobé aktivity zaměstnanců nebo pracovníků s mládeží z
nebo do partnerských zemí, nejsou způsobilé.
Místo konání aktivity

Způsobilí účastníci

Aktivity musí probíhat v zemích organizací účastnících se strategického partnerství.


Studenti registrovaní na zúčastněných vysokoškolských institucích, kteří jsou
zapsáni ke studiu vedoucímu k uznávanému akademickému titulu nebo jiné
uznávané vysokoškolské kvalifikaci až do úrovně doktorátu (u intenzivních
studijních programů a aktivit v rámci kombinovaných mobilit).



Učni, studenti odborného vzdělávání a přípravy, účastníci vzdělávání dospělých a
mladí lidé účastnící se kombinované mobility.



Žáci jakéhokoli věku v doprovodu pracovníků školy (u krátkodobých výměnných
pobytů žáků).



Žáci starší 14 a více let řádného denního studia na škole účastnící se strategického
partnerství (v rámci dlouhodobé mobility žáků).



Profesoři, učitelé, školitelé i další členové pedagogického sboru a administrativní
zaměstnanci zúčastněné organizace, pracovníci s mládeží.
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Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ GRANTU
V závislosti na cílech projektu, zapojených zúčastněných organizacích, očekávaném dopadu a na dalších faktorech
mohou mít Strategická partnerství různou velikost a přizpůsobovat podle toho své aktivity. Zjednodušeně řečeno to
zúčastněným organizacím umožňuje získat zkušenosti s mezinárodní spoluprací a posílit jejich kapacity, ale také
produkovat velmi kvalitní inovativní výstupy. Kvalitativní hodnocení projektu bude úměrné cílům spolupráce a
povaze zúčastněných organizací.
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:


Relevance návrhu pro:
cíle evropských politik týkajících se jedné nebo více oblastí
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
cíle a priority této akce (viz oddíl "Jaké jsou cíle Strategických
partnerství?")

-



Do jaké míry:
-

Relevance projektu
(maximum 30 bodů)

-

Kvalita projektového
realizace projektu
(maximum 20 bodů)

návrhu

vychází návrh ze skutečné a přiměřené analýzy potřeb
jsou cíle jasně definované, realistické a řeší otázky relevantní pro
zúčastněné organizace a cílové skupiny
je návrh vhodný pro realizaci součinnosti mezi různými oblastmi
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
je návrh inovativní a/nebo doplňuje další iniciativy již prováděné
zúčastněnými organizacemi
přináší návrh přidanou hodnotu na úrovni EU díky výsledkům,
kterých by nebylo možno dosáhnout aktivitami realizovanými v
jediné zemi



Jasnost, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně příslušných
fází přípravy, realizace, monitorování, hodnocení a šíření výsledků
projektu



Soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami



Kvalita a proveditelnost navrhované metodologie



Existence relevantních opatření pro kontrolu kvality, které zajistí, že
realizace projektu je na vysoké úrovni, dokončena včas a v rámci
rozpočtu



Rozsah, ve kterém je projekt nákladově efektivní a přiděluje na
každou činnost odpovídající prostředky

a

Plánuje-li projekt vzdělávací aktivity:


V jakém rozsahu jsou tyto aktivity v souladu s cíli projektu a zahrnují
odpovídající počet účastníků



Kvalita opatření pro ověřování a uznávání výsledků učení v souladu
s unijními nástroji a principy pro transparentnost a uznávání
kvalifikací
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Kvalita
projektového
nastaveni spolupráce
(maximum 20 bodů)

Dopad a šíření výsledků
(maximum 30 bodů)

týmu



Do jaké míry:
projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících
zúčastněných organizací s nezbytným profilem, zkušenostmi a
odbornými znalostmi k úspěšné realizaci všech aspektů
projektu
rozdělení odpovědnosti a úkolů ukazuje závazek a aktivní účast
všech zúčastněných organizací
je-li to relevantní pro typ projektu, zahrnuje projekt účast
organizací z různých oblastí vzdělávání, odborné přípravy,
mládeže a dalších společensko-hospodářských odvětví
projekt zahrnuje nové účastníky akce



Existence účinných mechanismů koordinace a komunikace mezi
zúčastněnými organizacemi, jakož i s dalšími zainteresovanými
subjekty



Případný rozsah významné přidané hodnoty, kterou přináší zapojení
zúčastněných organizací z partnerské země do projektu (nebude-li
tato podmínka splněna, projekt bude vyřazen z výběru)



Kvalita opatření pro vyhodnocení výsledků projektu



Možný dopad projektu:
na účastníky a zúčastněné organizace během a po skončení
projektu;
mimo organizace a jednotlivce přímo zapojené do projektu, na
místní, regionální, národní nebo evropské úrovni



Kvalita plánu šíření výsledků: vhodnost a kvalita opatření
zaměřených na sdílení výsledků projektu v rámci zúčastněných
organizací i mimo ně
Návrh případně popisuje, do jaké míry budou vytvořené materiály,
dokumenty a média volně dostupné a propagované prostřednictvím
otevřených licencí a neobsahují žádná nepřiměřená omezení.
Kvalita plánů na zajištění udržitelnosti projektu: jeho pokračující
schopnost mít vliv a vytvářet výsledky i po vyčerpání grantu EU

a





Mají-li být návrhy brány v úvahu pro financování, musí získat alespoň 60 bodů. Kromě toho musí získat nejméně
polovinu maximálního počtu bodů v každém z výše uvedených kritérií pro schválení žádosti (tj. minimálně 15 bodů
u kritérií "relevance projektu" a "dopad a šíření výsledků"; 10 bodů u kritérií "kvalita projektového návrhu a
realizace projektu" a "kvalita projektového týmu a nastaveni spolupráce").

100

CO JEŠTĚ BYSTE MĚLI VĚDĚT O TÉTO AKCI?
Další povinná kritéria a užitečné informace i příklady projektů týkající se této aktivity jsou uvedeny v Příloze I této
Příručky. Zainteresované organizace by si před podáním žádosti o grant měly pozorně prostudovat příslušné části
této přílohy.

101

JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Podoba Strategických partnerství se bude pohybovat od projektů poměrně jednoduché spolupráce mezi malými
organizacemi (např. školy nebo neformální skupiny mladých lidí) k poměrně složitým a rozsáhlým projektům
zaměřeným na rozvoj a výměnu inovačních výstupů ve všech oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
V důsledku toho se náklady na různé typy projektů budou nutně lišit.
Proto také navrhovaný model financování sestává z nabídky nákladových položek, z nichž si žadatelé vyberou ty,
jež budou v souladu s aktivitami, které chtějí provádět a výsledky, kterých chtějí dosáhnout. První dvě položky
"projektové řízení a organizace" a "mezinárodní projektová setkání" jsou nákladové položky, o které mohou
zažádat všechny typy Strategických partnerství, jelikož jsou určeny na úhradu nákladů, které vzniknou u každého
projektu. Ostatní nákladové položky si mohou vybrat pouze projekty, které budou sledovat významnější cíle ve
smyslu intelektuálních (zásadních) výstupů nebo výsledků, šíření výsledků projektu nebo obsažených výukových,
školících a vzdělávacích aktivit. Bude-li zdůvodněna nezbytnost pro realizaci aktivit/výstupů projektu, bude možné
uhradit rovněž mimořádné náklady a náklady na účastníky se specifickými potřebami.
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Rozpočet projektu musí být vypracován podle těchto pravidel financování (v eurech):

Maximální výše grantu uděleného strategickému partnerství: 150 000 EUR na rok (tj. 12 500 EUR na měsíc)

Uznatelné náklady

Mechanismus
Částka
financování

Řízení projektů (např. plánování, financování,
koordinace a komunikace mezi partnery, atd.);
vzdělávací/výukové/školicí materiály, nástroje,
přístupy atd. malého rozsahu; virtuální spolupráce
Projektové řízení a místní projektové činnosti (např. projektová
práce s žáky ve třídě, aktivity v rámci práce s
a organizace
mládeží, organizace a vedení obsažených
vzdělávacích a školících aktivit, atd.); informace,
propagace a šíření výsledků projektu (např.
brožury, letáky, informace na internetu, atd.).

Jednotkové
náklady

Pravidla přidělování

Příspěvek na aktivity
koordinující organizace:
500 EUR na měsíc

Jednotkové
náklady

Příspěvek
ostatních
organizací:

Maximálně
na
aktivity 2 750 EUR na
zúčastněných měsíc

250 EUR na zúčastněnou
organizaci na měsíc

Cestovní vzdálenosti
100 do 1 999 km:

Mezinárodní
projektová
setkání

Účast na setkáních projektových partnerů v jedné
ze zúčastněných organizací za účelem realizace a Jednotkové
koordinace projektu. Příspěvek na cestovní a náklady
pobytové náklady.

Na základě doby trvání partnerství a
počtu zapojených zúčastněných
organizací

od

575 EUR na účastníka a
setkání

Cestovní vzdálenosti 2 000
km a více:

Maximálně
23 000 EUR
na rok

Podmínka: Žadatel zdůvodní potřebu
setkání z hlediska celkového počtu
setkání
a
počtu
zapojených
účastníků. Cestovní vzdálenosti se
vypočítávají
pomocí
Kalkulátoru
vzdáleností poskytnutého Evropskou
komisí.

760 EUR na účastníka a
setkání
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Mechanismus
Částka
financování

Uznatelné náklady

Mzdové
náklady
tvorbu
zásadních
výstupů

Zásadní výstupy / hmotné výstupy projektu (jako
na například osnovy, pedagogické materiály, materiály
Jednotkové
pro práci s mládeží, otevřené vzdělávací zdroje
náklady
(OVZ), IT nástroje, analýzy, studie, metody
vzájemného vzdělávání, atd.)

Pravidla přidělování

B1.1 na řídícího pracovníka na den práce Podmínka: Očekává se, že náklady na
na projektu
řídící a administrativní pracovníky jsou
již zahrnuty v položce "projektové
řízení a organizace". Aby se zabránilo
B1.2 na výzkumného pracovníka/učitele
případnému překrytí s touto položkou,
/školitele/pracovníka s mládeží na den
budou muset žadatelé zdůvodnit typ a
práce na projektu
objem
mzdových
nákladů
na
zaměstnance, o které žádají, ve
B1.3 na technického pracovníka na den vztahu ke každému navrhovanému
práce na projektu
výstupu.
Pro tento druh grantové podpory by se
B1.4 na administrativního pracovníka na mělo jednat o zásadní výstupy, pokud
den práce na projektu
jde o kvalitu a množství.

Příspěvek na náklady spojené s pořádáním národních
a mezinárodních konferencí/seminářů/akcí pro sdílení
a šíření zásadních výstupů realizovaných v rámci
Organizace
Jednotkové
projektu.
multiplikačních
náklady
Multiplikační akce odehrávající se v partnerské zemi
akcí
nejsou způsobilé pro financování.

Mimořádné
náklady

Část
Příspěvek na skutečné náklady na subdodávky nebo
uznatelných
nákup zboží a služeb
nákladů

Náklady
na
účastníky
se Další náklady přímo
specifickými
zdravotním postižením
potřebami

spojené

s

účastníky

se

Část
uznatelných
nákladů

100 EUR
účastníka

na

místního

(tj. účastníky ze země, kde
Maximálně
akce probíhá)
30 000 EUR
na projekt
200 EUR na zahraničního
účastníka (tj. účastníky z
ostatních zemí)

75 % uznatelných nákladů
Maximálně 50 000 EUR na projekt

100 % uznatelných nákladů

Podmínka: Podpora multiplikačních
akcí je k dispozici pouze v případě
přímého vztahu k mzdovým nákladům
pro
tvorbu
zásadních
produktů
projektu. Projekt bez grantové podpory
pro mzdové náklady na tvorbu
zásadních výstupů nemůže získat
podporu na pořádání multiplikačních
akcí.
Podmínka: Subdodávky musí souviset
se
službami,
které
zúčastněné
organizace z řádně opodstatněných
důvodů nemohou poskytovat přímo.
Pokud jde o vybavení, nemůže jít o
běžné kancelářské vybavení nebo
zařízení
běžně
používané
zúčastněnými organizacemi.
Podmínka: žádost o pokrytí těchto
nákladů musí být odůvodněna v
žádosti o grant.
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PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT V RÁMCI STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ (VÝBĚROVÉ FINANCOVÁNÍ)
Uznatelné náklady

CestovnÍ náklady

Mechanismus
financování
Příspěvek
na
cestovní
náklady účastníků, včetně
Jednotkové
doprovodných osob, z místa
náklady
počátku cesty do místa
konání aktivity a zpět

Částka

Pravidla přidělování

Cestovní vzdálenosti od 100 do 1 999 km:
275 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti 2 000 km nebo více:
360 EUR na účastníka
až do 14. dne aktivity: B1.5 na den a účastníka
mobilita +
mezi 15. a 60. dnem aktivity: B1.6 na den a
Podmínka: Žadatelé
účastníka
budou
muset
Dlouhodobá mobilita +
zdůvodnit, že mobility
pracovníků s mládeží od 61. dne aktivity až do 12 měsíců: B1.7 na
jsou
nezbytné
k
den a účastníka
dosažení
cílů
a
výsledků projektu.
až do 14. dne aktivity: 100 EUR na den a účastníka Cestovní vzdálenosti
Krátkodobá společná +
se
vypočítávají
školení pracovníků
mezi 15. a 60. dnem aktivity: 70 EUR na den a pomocí
Kalkulátoru
vzdáleností
účastníka
poskytnutého
Evropskou komisí.
Dlouhodobé mobility
B1.8 na měsíc a účastníka
žáků
Dlouhodobá
pracovníků

Pobytové náklady

Jednotkové
náklady
Jednotkové
zahrnující pobytové náklady
náklady
účastníků během aktivity

Krátkodobé
aktivity
pro studenty
(kombinované
mobility, krátkodobé
výměnné
pobyty
žáků,
intenzivní
programy):

Jazyková příprava

Náklady spojené s podporou
účastníků s cílem zlepšit Jednotkové
znalosti vyučovacího nebo náklady
pracovního jazyka

až do 14. dne aktivity: 55 EUR na den a účastníka
+
mezi 15. a 60. dnem aktivity: 40 EUR na den a
účastníka

Pouze pro aktivity trvající od 2 do 12 měsíců:
150 EUR na účastníka, který potřebuje jazykovou
přípravu

Podmínka:
Potřeba
finanční podpory musí
být odůvodněna ve
formuláři žádosti o
grant.
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TABULKA A – MZDOVÉ NÁKLADY NA TVORBU ZÁSADNÍCH VÝSTUPŮ (ČÁSTKY V EURECH NA DEN)
Toto financování lze použít pouze na mzdové náklady organizací účastnících se projektu na vytváření zásadních výstupů. Částky závisí na: a) profilu pracovníků zapojených do
projektu a b) zemi zúčastněné organizace, jejíž pracovníci jsou zapojeni.

Řídící
pracovník

Výzkumný
pracovník/ učitel/
Technický
školitel/
pracovník
/pracovník
s
mládeží

Administrativní
pracovník

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Lichtenštejnsko,
294
Norsko, Švýcarsko

241

190

157

Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Spojené království, Island

280

214

162

131

Česká republika, Řecko, Španělsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Slovinsko

164

137

102

78

74

55

39

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko,
88
Slovensko, Makedonská republika, Turecko
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TABULKA B – MZDOVÉ NÁKLADY NA TVORBU ZÁSADNÍCH VÝSTUPŮ (ČÁSTKY V EURECH NA DEN)
Toto financování lze použít pouze na mzdové náklady organizací účastnících se projektu na vytváření zásadních výstupů. Částky závisí na: a) profilu pracovníků zapojených do
projektu a b) zemi zúčastněné organizace, jejíž pracovníci jsou zapojeni.

Řídící
pracovník

Výzkumný
pracovník/ učitel/
Technický
školitel/
pracovník
/pracovník
s
mládeží

Administrativní
pracovník

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

294

241

190

157

Andorra, Brunej, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty,
280
Městský stát Vatikán

214

162

131

Bahamy, Bahrajn, Hongkong, Izrael, Korea (Jižní), Omán, Rovníková Guinea, Saúdská
164
Arábie, Tchaj-wan

137

102

78

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie,
Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Bělorusko, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna
a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad,
Černá Hora, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Džibuti, Egypt, Ekvádor, El
Salvador, Eritrea, Etiopie, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Gruzie,
Guatemala, Guinea (republika), Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Indie,
Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jemen, Jižní Afrika, Jordánsko, Kambodža, Kamerun,
Kapverdy, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Kolumbie, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo
(Kinshasa), Kosovo, Kostarika, Kuba, Kyrgyzstán, Laos, Lesotho, Libanon, Libérie,
Libye, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Marshallovy ostrovy,
Mauritánie, Mauricius, Mexiko, Mikronésie, Moldavsko, Mongolsko, Mosambik,
Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Niue, Pákistán, Palau,
Palestina, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Ruská
federace, Rwanda, Samoa, Senegal, Severní Korea (KLDR), Seychely, Sierra Leone,
Somálsko, Srbsko, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá Lucie,
Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny,
Svazijsko, Sýrie, Šalamounovy ostrovy, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Togo, Tonga,
Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Ukrajina, Uruguay,
Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Východní Timor, Zambie, Zimbabwe

74

55

39

Austrálie, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Monako, San Marino, Spojené státy americké

88
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TABULKA C - POBYTOVÉ NÁKLADY ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT (V EURECH NA DEN/MĚSÍC)
Stupnice jednotkových nákladů je závislá na: a) druhu mobility a b) zemi, kde aktivita probíhá:
Dlouhodobá mobilita pracovníků
Dlouhodobá mobilita pracovníků s mládeží
(v eurech na den)

Dlouhodobá
mobilita žáků
(v eurech na měsíc)

B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

Belgie

105

74

53

110

Bulharsko

105

74

53

70

Česká republika

105

74

53

90

Dánsko

120

84

60

145

Německo

90

63

45

110

Estonsko

75

53

38

85

Irsko

120

84

60

125

Řecko

105

74

53

100

Španělsko

90

63

45

105

Francie

105

74

53

115

Chorvatsko

75

53

38

90

Itálie

105

74

53

115

Kypr

105

74

53

110

Lotyšsko

90

63

45

80

Litva

75

53

38

80

Lucembursko

105

74

53

110

Maďarsko

105

74

53

90

Malta

90

63

45

110

Nizozemsko

120

84

60

110

Rakousko

105

74

53

115

Polsko

105

74

53

85

Portugalsko

90

63

45

100

Rumunsko

105

74

53

60

Slovinsko

75

53

38

85

Slovensko

90

63

45

95

Finsko

105

74

53

125

Švédsko

120

84

60

115

Spojené království

120

84

60

140

Bývalá
jugoslávská
republika Makedonie

90

63

45

60

Island

105

74

53

135

Lichtenštejnsko

105

74

53

120

Norsko

105

74

53

135

Švýcarsko

105

74

53

130

Turecko

105

74

53

80
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ZNALOSTNÍ ALIANCE
JAKÉ JSOU CÍLE ZNALOSTNÍ ALIANCE?
Znalostní aliance se zaměřují na posílení inovační kapacity Evropy a na podporu inovací ve vysokoškolském
vzdělávání, podnikání a v širším společensko-hospodářském prostředí. Jde jim o dosažení jednoho nebo více z
těchto cílů:
vytvořit nové, inovativní a multidisciplinární přístupy k výuce a učení;
stimulovat podnikání a podnikatelské dovednosti vysokoškolských
zaměstnanců podniků;
usnadnit výměny, toky a spoluvytváření znalostí.





pedagogických

pracovníků

a

Kromě toho v souladu s ročním pracovním programem, který přijala Evropská komise, bude dána priorita
projektům, které se zaměřují na jednu nebo více příslušných priorit popsaných v úvodních kapitolách o
"Vzdělávání a odborné přípravě" v Části B této Příručky.

CO JE ZNALOSTNÍ ALIANCE?
Znalostní aliance jsou mezinárodní, strukturované a na výsledek orientované projekty zahrnující zejména
vysokoškolské instituce a podniky. Znalostní aliance jsou otevřené všem disciplínám, odvětvím a mezioborové
spolupráci. Partneři sdílejí společné cíle a společně usilují o vzájemně prospěšné výsledky a výstupy.
Znalostní aliance by měly mít krátkodobý i dlouhodobý dopad na široké spektrum zainteresovaných stran na
individuální, organizační a systémové úrovni.
Je obecným pravidlem, že Znalostní aliance se zaměřují na spolupráci mezi organizacemi se sídlem v
programových zemích. Nicméně organizace z partnerských zemí mohou být zapojeny do znalostní aliance jako
partneři (nikoliv jako "žadatelé"), přinese-li jejich účast do projektu významnou přidanou hodnotu.

KTERÉ AKTIVITY JSOU PODPOROVÁNY V RÁMCI TÉTO AKCE?
Znalostní aliance zavádí koherentní a komplexní soubor vzájemně propojených aktivit, které jsou pružné a lze je
přizpůsobit různým současným i budoucím kontextům vývoje v celé Evropě. Následující seznam obsahuje
příklady skupin takových aktivit:



Posílení inovací ve vysokoškolském vzdělávání, podnikání a v širším společensko-hospodářském
prostředí:
o společný vývoj a realizace nových vyučovacích a vzdělávacích metod (jako jsou nové
multidisciplinární osnovy, výuka a vzdělávání zaměřené na studenta a vycházející ze skutečných
problémů);
o organizace programů a aktivit pokračujícího vzdělávání s podniky a v jejich rámci;
o společná práce na řešení náročných otázek, inovaci produktů a procesů (studenti, profesoři
a odborníci z praxe společně).



Rozvoj smyslu a dovedností pro podnikání:
o tvorba schémat výuky průřezových dovedností a uplatnění v rámci vysokoškolských programů
vytvořených ve spolupráci s podniky s cílem posílit zaměstnatelnost, tvořivost a nové profesní cesty;
o zavedení podnikatelského vzdělávání do všech oborů, aby studenti, výzkumní pracovníci,
zaměstnanci a pedagogové získali znalosti, dovednosti a motivaci k zapojení do různých
podnikatelských aktivit;
o otvírání nových možnosti vzdělávání prostřednictvím praktického uplatňování podnikatelských
dovedností, které mohou zahrnovat nebo vést ke komercializaci nových služeb, produktů a
prototypů, či k založení nových firem.



Stimulace toku a výměny znalostí mezi vysokými školami a podniky:
o aktivity v podnicích související s předmětem studia, které jsou plně začleněné do osnov,
uznané a započítávají se do studia;
o prostředí umožňující zkoušení a testování inovačních opatření;
o krátkodobé výměny studentů, výzkumných pracovníků, vyučujících a zaměstnanců podniku;
o zapojení zaměstnanců podniku do výuky a výzkumu.
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Znalostní aliance mohou organizovat činnosti mobility studentů, výzkumných pracovníků a zaměstnanců, pokud
tyto podporují a doplňují ostatní aktivity aliance a přináší přidanou hodnotu pro naplnění cílů projektu. Činnosti
mobility nepředstavují hlavní aktivity znalostní aliance; rozšíření a posílení těchto činností by muselo být
podporováno prostřednictvím klíčové akce 1 tohoto programu nebo jiných nástrojů financování.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ RYSY ZNALOSTNÍ ALIANCE?
Základními rysy znalostní aliance jsou:




Inovace v oblasti vysokoškolského vzdělávání a inovace prostřednictvím vysokoškolského vzdělávání v
podnicích a v rámci jejich sociálně-ekonomického prostředí: za inovaci se považuje nejnovější a pro projekt
specifický počin v kontextu partnerství a analyzovaných potřeb.
Udržitelnost spolupráce mezi univerzitou a podnikem. Pro úspěch znalostních aliancí je klíčovým silné a
angažované partnerství s vyváženou účastí podniků a vysokoškolských institucí. Úloha a přínos každé
zúčastněné organizace a přidruženého partnera musí být konkrétní a vzájemně se doplňují.
Dopad přesahující dobu trvání projektu a organizace zapojené v alianci. Očekává se, že partnerství a aktivity
budou nadále pokračovat. Změny ve vysokoškolských institucích a v podnicích musí být měřitelné. Výsledky
a řešení musí být převoditelné a dostupné širšímu publiku.

Znalostní aliance jsou vysoce konkurenční součástí programu Erasmus+. Společnými atributy úspěšných návrhů
jsou:



pevné vazby mezi vysokoškolskými institucemi a podniky: Znalostní aliance musí prokázat odhodlání a
přidanou hodnotu všech partnerů, přičemž silné a vyvážené zapojení podniků i vysokoškolských institucí je
naprosto zásadní. Dobře připravený návrh je výsledkem úzké spolupráce potenciálních partnerů;
jejich inovativní a mezinárodní charakter, zřejmý u všech kritérií.

Správná analýza potřeb objasňuje důvody, ovlivňuje výběr partnerů, činí návrh konkrétním, pomáhá zvýšit
potenciál dopadu a zajišťuje plné zapojení konečného uživatele a cílové skupiny do aktivit projektu.

JAKÁ JE ÚLOHA ORGANIZACÍ ÚČASTNÍCÍCH SE ZNALOSTNÍ ALIANCE?
Žadatelská organizace/koordinátor: zúčastněná organizace podávající návrh projektu jménem všech partnerů.
Koordinátor nese plnou zodpovědnost za to, že projekt je realizován v souladu s dohodou. Jeho koordinační
úloha spočívá v těchto povinnostech:




zastupuje alianci a jedná jejím jménem s Evropskou komisí;
nese finanční a právní odpovědnost za řádnou provozní, správní a finanční realizaci celého projektu;
koordinuje spolupráci aliance s partnery projektu.

Řádní partneři: zúčastněné organizace, které aktivně přispívají k naplnění znalostní aliance. Každý řádný partner
musí podepsat mandát, kterým udělí plnou moc koordinátorovi, který bude během realizace projektu jednat jeho
jménem. Totéž platí i pro partnery z partnerských zemí.
Přidružení partneři (nepovinné): Znalostní aliance mohou zahrnovat přidružené partnery, kteří přispívají k jejím
aktivitám. Nevztahují se na ně smluvní požadavky, protože nedostávají žádné finanční prostředky. Jejich zapojení
a role v projektu a různých pracovních balíčcích musí být nicméně jasně popsána.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ NÁVRHU ZNALOSTNÍ ALIANCE?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí návrh znalostní aliance splňovat, aby byl způsobilý pro grant
Erasmus+:
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KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace, která sídlí v programové zemi nebo v
kterékoli partnerské zemi na světě (viz oddíl "Způsobilé země" v části A této Příručky).
Takovou organizací může být například:


vysokoškolská instituce;



veřejný nebo soukromý, malý, středně velký nebo velký podnik (včetně sociálních
podniků);

Způsobilé
zúčastněné
organizace



výzkumný ústav;



veřejný orgán na místní, regionální nebo národní úrovni;



organizace činná v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;



zprostředkovatel nebo sdružení zastupující organizace v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy nebo mládeže;



zprostředkovatel nebo sdružení zastupující podniky;



orgán zajišťující akreditaci, certifikaci nebo kvalifikaci.

Vysokoškolské instituce z programové země musí být držitelem platné listiny programu
Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education,
ECHE). Listina ECHE není vyžadována u zúčastněných vysokoškolských institucí v
partnerských zemích.
Kdo
může
žádost?

podat

Žádat může jakákoli zúčastněná organizace založená v programové zemi. Tato
organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do
projektu.

Znalostní aliance jsou mezinárodní a zahrnují minimálně šest nezávislých organizací z
Počet zúčastněných nejméně tří programových zemí, z nichž jsou alespoň dvě vysokoškolské instituce a
organizací
alespoň dva podniky.

2 nebo 3 roky. Doba trvání musí být zvolena ve fázi žádosti v závislosti na cílech
projektu a na druhu plánovaných aktivit v jeho průběhu.
Doba trvání projektu

Ve výjimečných případech může být doba trvání znalostní aliance prodloužena na
žádost příjemce a se souhlasem výkonné agentury, a to maximálně o 6 měsíců. V
takovém případě zůstává celková výše grantu nezměněna.

Kde lze podat žádost? U Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu.
Kdy je možné podat Pro projekty, které začínají nejdříve 1. listopadu, musí být žádost o grant podána
žádost?
nejpozději do 3. dubna téhož roku, 12:00 (poledne) SELČ.
Jak podat žádost?

Bližší informace, jak podat žádost, jsou uvedeny v Části C této Příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.

KRITÉRIA PRO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI
Projekt bude posuzován podle následujících kritérií:

Relevance návrhu



Účel: návrh je relevantní pro cíle akce (viz oddíl "Jaké jsou cíle
Znalostní alliance?");



Soulad: cíle vycházejí z důkladné analýzy potřeb; jsou jasně
definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné
organizace a akci;



Inovace: návrh využívá nejnovější metody a techniky a vede k
inovativním výsledkům a řešením, které souvisí s projektem;

(maximum 25 bodů)

112

Kvalita koncepce a
realizace projektu
(maximum 30 bodů)

Kvalita
projektového
nastavení spolupráce
(maximum 25 bodů)

Dopad a šíření výsledků
(maximum 20 bodů)

týmu



Evropská přidaná hodnota: návrh jasně dokládá přidanou hodnotu
vytvořenou prostřednictvím mezinárodní spolupráce a potenciální
převoditelnosti;



Soudržnost: návrh představuje soudržný a komplexní soubor
vhodných aktivit k naplnění zjištěných potřeb a vede k očekávaným
výsledkům;



Struktura: pracovní program je jasný a srozumitelný a pokrývá
všechny fáze;



Řízení: časové osy, organizace, úkoly a povinnosti jsou dobře
definované a realistické. Návrh přiděluje každé činnosti
odpovídající prostředky;



Kontrola kvality a financí: konkrétní opatření pro hodnocení
procesů a výstupů zajistí, že realizace projektu je na vysoké úrovni
a je nákladově efektivní.



Konfigurace: navrhovaná znalostní aliance zahrnuje vhodnou
kombinaci vysokoškolských institucí a podnikových partnerů s
nezbytnými profily, dovednostmi, zkušenostmi, odbornými znalostmi
a podporou řízení pro její úspěšnou realizaci;



Závazek: každá zúčastněná organizace prokáže plné zapojení
odpovídající jejím kapacitám a konkrétní odborné specializaci;



Partnerství: příspěvky partnerů z oblasti vysokoškolského
vzdělávání a podnikové sféry jsou významné, relevantní a vzájemně
se doplňují;



Spolupráce/týmový duch: návrh obsahuje jasné uspořádání a
odpovědnost za transparentní a efektivní rozhodování, řešení
konfliktů, podávání zpráv a komunikaci mezi zúčastněnými
organizacemi;



Zapojení partnerských zemí: případné zapojení zúčastněné
organizace z partnerské země přinese významnou přidanou
hodnotu (nebude-li tato podmínka splněna, projekt bude vyřazen z
výběru).



Využití: návrh ukazuje využití výsledků partnery a dalšími
zainteresovanými stranami. Poskytuje prostředky pro měření
využití výsledků během trvání projektu i po jeho ukončení;



Šíření: návrh obsahuje jasný plán na šíření výsledků a zahrnuje
příslušné aktivity, nástroje a kanály, které zajistí, že výsledky a
výhody se během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozloží
mezi zainteresované i nezúčastněné strany;



Dopad: návrh dokládá společenský a ekonomický význam a dosah.
Poskytuje relevantní nástroje ke sledování pokroku a vyhodnocení
očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého);



Otevřený přístup: Návrh případně popisuje, jak vyprodukované
materiály, dokumenty a média budou volně dostupné a
propagované prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje
žádná nepřiměřená omezení;



Udržitelnost: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí
uchování partnerství, výsledků a výhod i po ukončení projektu.

a

Pro zařazení do užšího výběru pro financování, musí projekty získat alespoň 70 bodů. Kromě toho musí získat
minimálně 13 bodů v kategoriích "relevance projektu" a "kvalita projektového týmu a nastavení spolupráce"; 16
bodů v kategorii "kvalita koncepce a realizace projektu" a 11 bodů v kategorii "dopad a šíření výsledků".
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CO JEŠTĚ BYSTE MĚLI VĚDĚT O TÉTO AKCI?
Kontrola kvality musí být nedílnou součástí projektu, aby znalostní aliance dokázaly úspěšně zajistit očekávané
výsledky a docílit dopadu daleko přesahujícího samotné partnerské organizace. Znalostní aliance musí povinně
provádět cílené aktivity šíření, které se zaměří na zainteresované strany, tvůrce politik, odborníky a podniky.
Znalostní aliance by měly průběžně produkovat publikace, jako například zprávy, příručky, pokyny, atd. Tam, kde
je to vhodné, by měly výsledky být k dispozici ve formě otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ), jakož i na
příslušných platformách daných odborností, odvětví nebo příslušných orgánů. Znalostní aliance by měly vytvářet
nové způsoby a nástroje, které usnadní jejich spolupráci a zajistí, aby partnerství mezi vysokoškolskými
institucemi a podniky přetrvalo.
Znalostní aliance představují novou a ambiciózní akci; jsou předmětem zvláštního sledování, které vyžaduje
aktivní účast všech účastníků a zainteresovaných stran. Znalostní aliance by měly počítat s účasti v tematických
seskupeních podporujících vzájemné obohacování, výměnu osvědčených postupů a vzájemné učení. Navíc by
znalostní aliance měly v rozpočtu počítat s prezentací projektu a jeho výsledků v rámci univerzitně-podnikového
fóra, a případně na dalších vhodných akcích (maximálně čtyřech během doby trvání projektu).
Znalostním aliancím bude zajištěna podpora šíření, která zajistí využití výsledků a dopad projektu přesahující
partnerské organizace napříč širokou škálou zemí.
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Rozpočet projektu musí být vypracován podle těchto pravidel financování (v eurech):

Maximální příspěvek EU znalostní alianci existující 2 roky: 700 000 EUR
Maximální příspěvek EU znalostní alianci existující 3 roky: 1 000 000 EUR
Mechanismus
Částka
financování

Uznatelné náklady

Realizace
projektu

Příspěvek na činnosti přímo spojené s realizací
projektu (mimo případnou mobilitu, která je jeho
součástí)
včetně:
projektového
řízení,
projektových schůzek, intelektuálních výstupů
(například osnov, pedagogických materiálů,
otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ), IT Jednotkové
nástrojů, analýz, studií, atd.), šíření, účasti na náklady
akcích, konferencí, služebních cest, atd.
Počet dnů a profil zapojených pracovníků podle
zemí představuje základ pro výpočet příspěvku
EU.

Pravidla přidělování

B2.1 na zapojeného řídícího pracovníka na den práce na
Podmínka: Žadatel musí
projektu
zdůvodnit druh a objem
nezbytných zdrojů ve vztahu
B2.2
na
zapojeného
výzkumného
k realizaci navrhovaných
pracovníka/učitele/školitele na den práce na projektu
aktivit a výstupů.
B2.3 na zapojeného technického pracovníka na den Pro tento druh grantové
práce na projektu
podpory by se mělo jednat o
zásadní výstupy, pokud jde
B2.4 na zapojeného administrativního pracovníka na den o jejich kvalitu a množství.
práce na projektu

DALŠÍ PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PRO MOBILITY REALIZOVANÉ V RÁMCI ZNALOSTNÍ ALIANCE (VOLITELNÉ FINANCOVÁNÍ)
Uznatelné náklady

CestovnÍ
náklady

Pobytové
náklady

Mechanismus
Částka
financování

Příspěvek na cestovní náklady účastníků z místa Jednotkové
jejich původu do místa konání aktivity a zpět
náklady

Příspěvek na pobytové náklady účastníků během Jednotkové
aktivity
náklady

Pravidla přidělování

Cestovní vzdálenosti od 100 do 1 999 km:
275 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti 2 000 km a více:
360 EUR na účastníka
Aktivity zaměřené na zaměstnance až do 14.
dne aktivity: 100 EUR na den a účastníka
+
mezi 15. a 60. dnem aktivity: 70 EUR na den a účastníka
Aktivity zaměřené na studenty: až do 14. dne
aktivity: 55 EUR na den a účastníka
+
mezi 15. a 60. dnem aktivity: 40 EUR na den a účastníka

Podmínka: Žadatel musí
zdůvodnit, že aktivity v rámci
mobility jsou nezbytné k
dosažení cílů a výsledků
projektu.
Cestovní
vzdálenosti se vypočítávají
pomocí
Kalkulátoru
vzdáleností
poskytnutého
Evropskou komisí.
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TABULKA A - REALIZACE PROJEKTU (ČÁSTKY V EURECH NA DEN) – PROGRAMOVÉ ZEMĚ
Částky závisí na: a) profilu zaměstnanců zapojených do projektu a b) zemi zúčastněné organizace, jejíž pracovníci jsou zapojeni.

Řídící
pracovník

Výzkumný
Technický
pracovník / učitel
pracovník
/ školitel

Administrativní
pracovník

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Lichtenštejnsko,
353
Norsko, Švýcarsko

289

228

189

Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Spojené království, Island

336

257

194

157

Česká republika, Řecko, Španělsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Slovinsko

197

164

122

93

88

66

47

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko,
106
Slovensko, Makedonská republika, Turecko
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TABULKA B - REALIZACE PROJEKTU (ČÁSTKY V EURECH NA DEN) - PARTNERSKÉ ZEMĚ
Částky závisí na: a) profilu zaměstnanců zapojených do projektu a b) zemi zúčastněné organizace, jejíž pracovníci jsou zapojeni.

Řídící
pracovník

Výzkumný
Technický
pracovník / učitel
pracovník
/ školitel

Administrativní
pracovník

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

353

289

228

189

Andorra, Brunej, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty,
336
Městský stát Vatikán

257

194

157

Bahamy, Bahrajn, Hongkong, Izrael, Korea (Jižní), Omán, Rovníková Guinea, Saúdská
197
Arábie, Tchaj-wan

164

122

93

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie,
Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Bělorusko, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna
a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad,
Černá Hora, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Džibuti, Egypt, Ekvádor, El
Salvador, Eritrea, Etiopie, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Gruzie,
Guatemala, Guinea (republika), Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Indie,
Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jemen, Jižní Afrika, Jordánsko, Kambodža, Kamerun,
Kapverdy, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Kolumbie, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo
(Kinshasa), Kosovo, Kostarika, Kuba, Kyrgyzstán, Laos, Lesotho, Libanon, Libérie,
Libye, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Marshallovy ostrovy,
Mauritánie, Mauricius, Mexiko, Mikronésie, Moldavsko, Mongolsko, Mosambik,
Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Niue, Pákistán, Palau,
Palestina, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Ruská
federace, Rwanda, Samoa, Senegal, Severní Korea (KLDR), Seychely, Sierra Leone,
Somálsko, Srbsko, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá Lucie,
Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny,
Svazijsko, Sýrie, Šalamounovy ostrovy, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Togo, Tonga,
Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Ukrajina, Uruguay,
Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Východní Timor, Zambie, Zimbabwe

88

66

47

Austrálie, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Monako, San Marino, Spojené státy americké

106
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ALIANCE ODVĚTVOVÝCH DOVEDNOSTÍ
JAKÉ JSOU CÍLE ALIANCE oDVĚTVOVÝCH DOVEDNOSTÍ?
Aliance odvětvových dovedností se zaměřuje na řešení kvalifikačních mezer, zvýšení citlivosti systémů
počátečního a pokračujícího odborného vzdělávání a přípravy na potřeby konkrétních odvětví na trhu práce a
poptávku po nových dovednostech s ohledem na jeden nebo více profesních profilů.
Toho by mělo být dosaženo:




modernizací odborného vzdělávání a přípravy a využití jejich potenciálu pohánět hospodářský rozvoj a
inovace, zejména na místní a regionální úrovni, přičemž dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti dotyčných
odvětví;
posílením výměny znalostí a praktických postupů mezi institucemi odborného vzdělávání a přípravy na jedné
straně a trhem práce na straně druhé a začleněním praktické výuky;
usnadněním mobility pracovních sil, vzájemné důvěry a zjednodušeného uznávání kvalifikace na evropské
úrovni v rámci dotyčných odvětví.

Kromě toho v souladu s ročním pracovním programem, který přijala Evropská komise, bude dána priorita
projektům, které se zaměřují na jednu nebo více příslušných priorit popsaných v úvodních kapitolách „Vzdělávání
a odborná příprava" v Části B této Příručky.

CO JE ALIANCE oDVĚTVOVÝCH dOVEDNOSTÍ?
Aliance odvětvových dovedností jsou mezinárodní projekty čerpající z důkazů o trendech v konkrétním
hospodářském odvětví a dovednostech potřebných k působení v jedné nebo více profesních oblastech. Aliance
odvětvových dovedností pracuje na návrhu a realizaci společných programů odborného vzdělávání a metodik
výuky a školení. Zaměřuje se zvláště na praktickou výuku poskytující studentům dovednosti žádané na trhu práce.
Aliance odvětvových dovedností rovněž uvádějí do praxe unijní nástroje pro uznávání kvalifikací.
V rámci této akce jsou způsobilá odvětví, která stála u zrodu evropské odvětvové rady pro dovednosti, a to
zejména:

textilní/oděvní/kožedělné;

obchodní;
a dále ta, u nichž dochází k nerovnováze dovedností, na níž reagují současné politiky Evropská komise, a to
zejména:





pokročilá výroba;
informační a komunikační technologie;
environmentální technologie (ekologické inovace);
kulturní a tvůrčí odvětví.

Je obecným pravidlem, že Aliance odvětvových dovedností se zaměřují na spolupráci mezi organizacemi se
sídlem v programových zemích. Nicméně organizace z partnerských zemí mohou být zapojeny do Aliance
odvětvových dovedností jako partneři (nikoliv jako „žadatelé"), přinese-li jejich účast do projektu významnou
přidanou hodnotu.

KTERÉ AKTIVITY JSOU PODPOROVÁNY V RÁMCI TÉTO AKCE?
Každá aliance odvětvových dovedností zavede koherentní a komplexní soubor vzájemně propojených aktivit,
které jsou pružné a lze je přizpůsobit různým současným i budoucím potřebám trhu práce, jako například:
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Definování dovedností a potřeb odborné přípravy v určitém konkrétním hospodářském odvětví:
o podle potřeby, soustřeďování a interpretace důkazů potřebných dovedností na trhu práce v daném
hospodářském odvětví vycházející z Přehledu dovedností EU a případně z práce evropských
odvětvových rad pro dovednosti;
o stanovení školicích potřeb, vycházejících z profesních profilů evropské klasifikace
dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO), jsou-li k dispozici.



Návrh společných výukových osnov:
o návrh osnov EU specifických pro dané odvětví, programy odborného vzdělávání a přípravy a možná i
kvalifikační standardy týkající se společných potřeb dovedností běžných v určitém odvětví, případně v
rámci evropského profesního profilu, vycházející z ESCO, jsou-li k dispozici;
o začlenění dovedností nebo profesních profilů do osnov, programů odborného vzdělávání a přípravy a
možná i do kvalifikačních standardů;
o výše popsané aktivity by měly uplatnit přístup využívající výsledky učení (např. EQF, ECVET, atd.) a
opírat se o principy kontroly kvality (např. EQAVET);
o integrace inovačních přístupů do výuky a vzdělávání, zejména prostřednictvím strategičtějšího a
integrovanějšího využívání informačních a komunikačních technologií a otevřených vzdělávacích
zdrojů (OVZ), včetně možnosti uplatnit znalosti v rámci praktických projektů nebo situací z "reálného
života" na pracovišti a rozvíjet podnikatelské myšlení.



Užívání společných výukových osnov v praxi:
o užívání unijních osnov specifických pro určité odvětví, které byly upraveny nebo nově vytvořeny na
základě analýzy a předpovědí potřeb trhu práce pro daný profesní profil;
o realizace inovativních výukových metod v rámci odborného vzdělávání a přípravy s cílem reagovat na
rozvíjející se dovednosti, a případně na konkrétní cílovou skupinu v rámci daného hospodářského
odvětví (např. obsah, služby a metody založené na informačních a komunikačních technologiích,
vzdělávání na pracovišti, atd.);
o usnadnění uznávání a certifikace odpovídajících výsledků učení uplatňováním zásad ECVET, rámce
pro kontrolu kvality odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) a případným odkazováním
příslušných kvalifikací na rámce EU (v závislosti na formě Národního kvalifikačního rámce - NQF)
nebo jiné příslušné evropské nástroje v dotyčném odvětví.

Aliance odvětvových dovedností mohou rovněž organizovat činnosti mobility studentů a zaměstnanců, pokud tyto
podporují a doplňují ostatní aktivity aliance a přináší přidanou hodnotu pro naplnění cílů projektu. Mobility
nepředstavují hlavní aktivity aliance odvětvových dovedností; rozšíření a posílení těchto činností by muselo být
podporováno prostřednictvím Klíčové akce 1 tohoto programu nebo jiných nástrojů financování.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ RYSY ALIANCE oDVĚTVOVÝCH DOVEDNOSTÍ?
Základními rysy aliance odvětvových dovedností jsou:



Inovace v odborném vzdělávání a přípravě, v různých hospodářských odvětvích a souvisejících profesních
profilech (kde je k dispozici ESCO).
Dopad přesahující dobu trvání projektu a dopad na organizace zapojené v alianci. Očekává se, že partnerství
a aktivity budou nadále pokračovat. Změny v organizacích odborného vzdělávání a přípravy a v různých
hospodářských odvětvích/profesních profilech musí být měřitelné. Výsledky a řešení musí být převoditelné a
dostupné širšímu publiku. Výsledky aliancí odvětvových dovedností by měly poskytovat zpětnou vazbu pro
vývoj taxonomie evropské klasifikace dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání a evropských
odvětvových rad pro dovednosti.

Aliance odvětvových dovedností musí u všech partnerů prokázat odhodlání a přidanou hodnotu. Partneři by měli
kombinovat systémové a odvětvové informace se solidní znalostí praktik odborné přípravy v jejich hospodářském
odvětví. Rozdělení úkolů a výstupů by mělo dokládat soulad mezi odborností partnerů a aktivitami, které mají na
starosti. Partneři by měli být v odvětví reprezentativní přinejmenším na úrovni členských států, měli by mít
celoevropský dosah a odborné znalosti nebo schopnosti v praktické přípravě, předpokládání, poskytování
dovedností nebo návrhu kvalifikací.
Pro každý profesní profil by měla Aliance odvětvových dovedností jasně definovat požadované standardy
dovedností, schopností a kvalifikací. Definice budoucích kvalifikačních potřeb by měla podle potřeby být doložena
dostupnými výsledky výzkumu, které prokazují potřeby trhu práce v daném odvětví. Nejsou-li výsledky výzkumu
zatím k dispozici, bude nutné zahrnout do Aliance odvětvových dovedností výzkumnou instituci specializující se
na danou oblast. Při realizaci odborné přípravy nebo návrzích kvalifikačních standardů vycházejících ze
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společného evropského profesního profilu (viz ESCO) budou partneři muset interpretovat výsledky tohoto
výzkumu. Aliance by je poté měla převést do inovativních osnov orientovaných na výsledky učení (začleněním do
ERK a uplatňováním ECVET), které by se měly opírat o mechanismy kontroly kvality (v souladu s EQAVET).
Aliance by měla být v pozici, aby zajistila, nebo alespoň učinila velmi věrohodným, že nové nebo upravené
dovednosti a kompetence budou uznávány ve všech zemích a odvětvích v působnosti aliance. Kariérní
poradenství, respektive služby profesní orientace, spolu s regionálními nebo místními orgány by měly hrát roli
"prostředníka" v procesu párování dovedností a plánování osnov odborného vzdělávání a přípravy s cílem přilákat
nebo informovat instituce zajišťující odborné vzdělávání a přípravu, studenty nebo jejich rodiče o konkrétních
povoláních, po nichž je na trhu práce poptávka. Aliance odvětvových dovedností by měly navrhované aktivity
vykonávat způsobem, který maximalizuje dopad na dané odvětví a dotyčná povolání.

JAKÁ JE ÚLOHA ORGANIZACÍ ÚČASTNÍCÍCH SE ALIANCE oDVĚTVOVÝCH DOVEDNOSTÍ?
Žadatel/koordinátor: zúčastněná organizace podávající návrh projektu jménem všech partnerů. Koordinátor nese
plnou zodpovědnost za to, že projekt je realizován v souladu s dohodou. Jeho koordinační úloha spočívá v těchto
povinnostech:




zastupuje alianci a jedná jejím jménem s Evropskou komisí;
nese finanční a právní odpovědnost za řádnou provozní, správní a finanční realizaci celého projektu;
koordinuje spolupráci aliance s partnery projektu.

Řádní partneři: zúčastněné organizace, které aktivně přispívají k naplnění aliance odvětvových dovedností. Každý
řádný partner musí podepsat mandát, kterým udělí plnou moc koordinátorovi, který bude během realizace projektu
jednat jeho jménem. Totéž platí i pro partnery z partnerských zemí.
Přidružení partneři (nepovinné): Aliance odvětvových dovedností mohou zahrnovat přidružené partnery, kteří
přispívají k činnosti aliancí. Nevztahují se na ně smluvní požadavky, protože nedostávají žádné finanční
prostředky.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ ALIANCE oDVĚTVOVÝCH DOVEDNOSTÍ?
Níže jsou uvedena formální kritéria, která musí návrh aliance odvětvových dovedností splňovat, aby byl způsobilý
pro grant Erasmus+:
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KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace, která sídlí v zemi programu nebo v
kterékoli partnerské zemi na světě (viz oddíl "Způsobilé země" v Části A této
Příručky).
Takovou organizací může být například:

Způsobilé
zúčastněné
organizace



institut/škola odborného vzdělávání;



centrum odborného vzdělávání a přípravy;



vnitropodnikové školicí středisko;



veřejný nebo soukromý, malý, středně velký nebo velký podnik (včetně
sociálních podniků);



veřejný orgán odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální nebo
národní úrovni;



vysokoškolská instituce poskytující odborné vzdělávání a přípravu;



sociální partner nebo jiný zástupce ze světa práce, včetně obchodních komor,
průmyslu, řemesel/profesních sdružení a odborových svazů;



zprostředkovatel nebo sdružení zastupující organizace v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy nebo mládeže;



výzkumný ústav;



kulturní, případně tvůrčí orgán;



orgán poskytující kariérové poradenství, profesní poradenství a informační
služby;



orgán odpovědný za uznávání kvalifikací;



orgán zajišťující akreditaci, certifikaci nebo kvalifikaci.

Žádat může podat jakákoli zúčastněná organizace založená v programové zemi.
Kdo může podat
Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací
žádost?
zapojených do projektu.
Aliance odvětvových dovedností zahrnují minimálně devět nezávislých organizací
nejméně ze tří zemí programu, včetně dvou členských států. Organizace může být
ve stejnou dobu zapojena pouze v jedné alianci odvětvových dovedností.
Navíc aliance odvětvových dovedností musí zahrnovat alespoň jednu organizaci z
každé z následujících tří kategorií v každé zemi zapojené v alianci:
1.

Veřejné nebo soukromé subjekty, které poskytují odborné vzdělávání a
přípravu

(například: sítě ústavů/škol odborného vzdělávání a přípravy; střediska odborného
vzdělávání a přípravy; mezipodniková školicí střediska; podniky s více než 250
zaměstnanci a s vlastním školicím oddělením, zejména ty nabízející vyučení nebo
podniky nabízející sdílená školení (společná odborná příprava); vysokoškolské
instituce poskytující odborné vzdělávání a přípravu)

Počet
a
profil
2.
zúčastněných
organizací

Veřejné nebo soukromé subjekty, které mají konkrétní odborné znalosti
daného odvětví a jsou v jeho rámci reprezentativní (na regionální,
národní nebo evropské úrovni)

(například: sociální partneři; evropská odvětvová nebo profesní sdružení
zaměstnavatelů nebo zaměstnanců; obchodní komory, průmyslové komory nebo
komory kvalifikovaných řemesel; kulturní a tvůrčí orgány; dovednostní orgány nebo
rady; agentury pro hospodářský rozvoj; výzkumná střediska)
3.

Veřejné nebo soukromé subjekty, které disponují regulační funkcí pro
systémy vzdělávání a odborné přípravy (na místní, regionální nebo
národní úrovni)

(například: veřejné orgány pro akreditaci institucí poskytujících odborné vzdělávání
a přípravu; akreditační, certifikační a kvalifikační orgány; orgány odpovědné za
uznávání kvalifikace; subjekty poskytující kariérové poradenství, profesionální
poradenství a informační služby)
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2 nebo 3 roky. Doba trvání musí být zvolena ve fázi žádosti v závislosti na cílech
projektu a na druhu plánovaných aktivit v jeho průběhu.
Doba
projektu

Kde
lze
žádost?

trvání Ve výjimečných případech může být doba trvání Aliance odvětvových dovedností
prodloužena na žádost příjemce a se souhlasem výkonné agentury, a to
maximálně o 6 měsíců. V takovém případě zůstává celková výše grantu
nezměněna.
podat U Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v
Bruselu.

Kdy
je
možné Pro projekty, které začínají 1. listopadu, musí být žádost o grant podána nejpozději
podat žádost?
do 3. dubna téhož roku, 12:00 (poledne) SELČ.
Jak podat žádost?

Bližší informace, jak podat žádost, jsou uvedeny v Části C této Příručky.
Návrh se musí týkat pouze jednoho z následujících odvětví:

Další kritéria



odvětví, která zformovala evropskou odvětvovou radu pro dovednosti, jako
například textilní/oděvní/kožedělné a obchodní;



odvětví potýkající se s nerovnováhou dovednosti, na kterou současné politiky
Evropské komise reagují, například pokročilá výroba, informační a
komunikační technologie, ekologické inovace (environmentální technologie),
nebo kulturní a tvůrčí odvětví.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.
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KRITÉRIA PRO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI
Projekt bude posuzován podle následujících kritérií:

Relevance projektu
(maximum 25 bodů)



Napojení na politiku: návrh přispívá k dosažení evropských cílů v
oblasti odborného vzdělávání a přípravy



Účel: návrh má význam pro cíle akce (viz oddíl "Jaké jsou cíle Aliance
odvětvových dovedností");



Soulad: cíle vycházejí z důkladné analýzy potřeb; jsou jasně
definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné
organizace a akci



Inovace: návrh využívá nejnovější metody a techniky a vede k
inovativním výsledkům a řešením



Evropská přidaná hodnota: návrh jasně dokládá přidanou hodnotu
vytvořenou díky jeho mezinárodnímu charakteru



Soudržnost: celkový návrh projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu,
metodologií, aktivitami a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje
soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit k naplnění zjištěných
potřeb a vede k očekávaným výsledkům



Struktura: pracovní program je jasný a srozumitelný a popisuje
všechny fáze (příprava, realizace, využívání, sledování, hodnocení a
šíření)



Metodika: návrh využívá přístupu na základě výsledků učení, ECVET
(jednotky výsledků učení) a zásady kontroly kvality v souladu s
EQAVET



Řízení: předpokládají se opatření pro kvalitní řízení



Časové osy, organizace, úkoly a povinnosti jsou dobře definované a
realistické. Návrh přiděluje každé činnosti odpovídající prostředky

Kvalita koncepce a realizace 
projektu (maximum 30 bodů)

Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro
úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen



Kvalita opatření pro ověřování a uznávání výsledků učení v souladu s
unijními nástroji a principy pro transparentnost a uznávání kvalifikací



Kontrola kvality a financí: kontrolní opatření (neustálé vyhodnocování
kvality, vzájemné hodnocení, srovnávací analýzy, atd.) a ukazatele
kvality zajistí, že realizace projektu je na vysoké úrovni a je nákladově
efektivní. Výzvy/rizika projektu jsou jasně označeny a zmírňující
opatření řádně uplatňována

V případě, že se jedná o mezinárodní mobilitu (pouze pro testovací nebo
kontrolní účely):


Existence a kvalita opatření pro určení a výběr účastníků v rámci
činností mobility



návrh popisuje strategii pro efektivní ověření nebo uznání každého
školení v zahraničí, zejména jedná-li se o ECVET
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Kvalita
projektového
nastavení spolupráce
(maximum 25 bodů)

týmu



Konfigurace: složení partnerství je v souladu s cíli projektu, podle
potřeby sdružující odborné znalosti a kompetence potřebné při
návrhu odborné přípravy, předpokládání nebo poskytování
dovedností, návrhu kvalifikací, nebo politiky odborné přípravy. Návrh
rovněž zahrnuje správné osoby s rozhodovacími pravomocemi a
příslušné orgány (úřady nebo subjekty s regulační funkcí v rámci
odborného vzdělávání a přípravy). Reprezentativnost a odbornost
partnerů v dotyčném odvětví a na evropské úrovni je přesvědčivě
prokázána: příslušní partneři by v rámci zemí programu zapojených v
alianci měli mít takový dosah a reprezentativnost, aby aliance měla
velký potenciál působit na několik zemí, kterých se týká činnost
aliance (např. díky účasti evropské odvětvové organizace nebo
evropských sociálních partnerů)

a 

Závazek: rozdělení odpovědnosti a úkolů je jasné, odpovídající a
dokládající odhodlání a aktivní přispění všech zúčastněných
organizací v rámci jejich konkrétní odbornosti a kapacity



Úkoly: koordinátor prokazuje vysoké kvality řízení a koordinace
mezinárodních sítí a vůdcovství ve složitém prostředí. Jednotlivé
úkoly jsou přidělovány na základě specifických znalostí každého
partnera



Spolupráce/týmový duch: návrh obsahuje účinný mechanismus k
dobrému zajištění koordinace, rozhodování a komunikace mezi
zúčastněnými organizacemi, účastníky a dalšími důležitými
zainteresovanými stranami



Zapojení partnerských zemí: případné zapojení zúčastněné
organizace z partnerské země přinese významnou přidanou hodnotu
(nebude-li tato podmínka splněna, projekt bude vyřazen z výběru)



Využití: návrh dokládá využití výsledků aliance partnery a dalšími
zainteresovanými stranami. Poskytuje prostředky pro měření využití
výsledků během trvání projektu i po jeho ukončení



Šíření: návrh obsahuje jasný plán na šíření výsledků a zahrnuje
příslušné aktivity, nástroje a kanály, které zajistí, že výsledky a
výhody se během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozloží
mezi zainteresované i nezúčastněné strany



Dopad: návrh dokládá společenský a ekonomický význam a dosah.
Je pravděpodobné, že výrazně zvýší schopnost partnerů uskutečnit
odpovídající praktickou přípravu v evropském kontextu. Poskytuje
rovněž relevantní nástroje ke sledování pokroku a vyhodnocení
očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého)



Otevřený přístup: Návrh případně popisuje, jak vyprodukované
materiály, dokumenty a média budou volně dostupné a propagované
prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená
omezení



Udržitelnost: návrh zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí,
že výsledky a výhody dosažené aliancí zůstanou zachovány i po
ukončení projektu (tj. pokračování nových kurzů, aktualizace nových
nástrojů, atd.). Návrh vysvětluje, jak a s jakými prostředky (s výjimkou
fondů EU) toho bude dosaženo

Dopad a šíření výsledků
(maximum 20 bodů)

Aby byl návrh zařazen do užšího výběru pro financování, musí získat alespoň 70 bodů. Kromě toho musí získat
minimálně 13 bodů v kategoriích "relevance projektu" a "kvalita projektového týmu a nastavení spolupráce"; 16
bodů v kategorii "kvalita koncepce a realizace projektu" a 11 bodů v kategorii "dopad a šíření výsledků".
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CO JEŠTĚ BYSTE MĚLI VĚDĚT O TÉTO AKCI?
Kontrola kvality musí být nezbytnou součástí projektu, aby aliance dokázaly úspěšně zajistit výsledky a docílit
dopadu daleko přesahujícího samotné partnerské organizace. Očekává se, že aliance dosáhnou výsledků, které
jsou široce přenositelné v rámci dotyčného hospodářského odvětví. Z toho důvodu je nutné, aby aliance
vypracovaly kvalitní plán řízení kvality.
Aliance by také jako nedílnou součást projektu měly zavést odborné revize procesů. Pracovní program aliance by
měl proto zahrnovat nezávislé externí posouzení kvality v polovině a na konci projektu, jež by se předkládaly
společně se zprávou o průběhu projektu, respektive se závěrečnou zprávou. Ve své zprávě o průběhu projektu
bude konsorcium muset prokázat zavedení následných opatření vyplývajících z doporučení střednědobého
posouzení kvality.
Všechny aliance jsou povinny provádět cílené činnosti šíření, zejména prostřednictvím organizací nebo subjektů
poskytujících odborné poradenství a orientaci. Budou muset předložit komplexní plán šíření, včetně:




strategie aktivního šíření s cílem oslovit zainteresované strany, tvůrce politik, odborníky v oblasti poradenství,
podniky a mládež v rámci povinné školní docházky s informacemi o profesích, po nichž je na trhu práce
poptávka, nebo které mají potenciál vytvořit nové podnikatelské příležitosti;
zohledňování výsledků v rámci celého odvětví;
v případě potřeby zpřístupňovat výsledky aliance prostřednictvím otevřených licencí.

Plán šíření by měl jasně vysvětlit, jak se budou plánované výsledky projektu šířit, včetně definice cílových skupin,
cílů, prostředků, jež k tomu mají být použity, a příslušného načasování. Žádost by rovněž měla uvést, který z
partnerů bude zodpovědný za šíření výsledků, a měla by prokázat příslušné zkušenosti, které příslušný partner s
aktivitami šíření má. Vybrané projekty připraví krátký publikovatelný souhrn činností projektu na jeho konci, který
bude zveřejněn nástrojem šíření programu. To bude podmínkou pro obdržení závěrečné platby po skončení
projektu.
Počítá se se zavedením podpory šíření výsledků pro aliance, kterou bude řídit Evropská komise/výkonná
agentura, jež zajistí skutečné využívání výsledků a výstupů nad rámec přímo zúčastněných organizací v co
největším počtu zemí.
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Rozpočet projektu musí být vypracován podle těchto pravidel financování (v eurech):
Maximální příspěvek EU Alianci odvětvových dovedností existující 2 roky: 700 000 EUR
Maximální příspěvek EU Alianci odvětvových dovedností existující 3 roky: 1 000 000 EUR
Mechanismus
Částka
financování

Uznatelné náklady

Realizace
projektu

Příspěvek na činnosti přímo spojené s realizací
projektu (mimo případnou mobilitu, která je jeho
součástí)
včetně:
projektového
řízení,
projektových schůzek, intelektuálních výstupů
(například osnov, pedagogických materiálů,
Jednotkové
otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ), IT
náklady
nástrojů, analýz, studií, atd.), šíření výsledků,
účasti na akcích, konferencích, služebních
cestách, atd. Počet dní a profil zapojených
zaměstnanců podle země tvoří základ pro
výpočet příspěvku EU.

Pravidla přidělování

B3.1 na zapojeného řídícího pracovníka na den práce na
projektu
Podmínka: Žadatel musí
zdůvodnit druh a objem
B3.2
na
zapojeného
výzkumného nezbytných zdrojů ve vztahu
pracovníka/učitele/školitele na den práce na projektu
k realizaci navrhovaných
aktivit a výstupů.
B3.3 na zapojeného technického pracovníka na den Pro tento druh grantové
práce na projektu
podpory by se mělo jednat o
zásadní výstupy, pokud jde
B3.4 na zapojeného administrativního pracovníka na den o jejich kvalitu a množství.
práce na projektu

DALŠÍ PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PRO MOBILITY REALIZOVANÉ V RÁMCI ALIANCE oDVĚTVOVÝCH DOVEDNOSTÍ (VOLITELNÉ FINANCOVÁNÍ)
Uznatelné náklady

Cestovní
náklady

Mechanismus
Částka
financování

Příspěvek na cestovní náklady účastníků z místa Jednotkové
jejich původu do místa konání aktivity a zpět
náklady

Cestovní vzdálenosti od 100 do 1 999 km:
275 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti 2 000 km a více:
360 EUR na účastníka
Aktivity zaměřené na zaměstnance
až do 14. dne aktivity: 100 EUR na den a účastníka
+
mezi 15. a 60. dnem aktivity: 70 EUR na den a účastníka

Pobytové
náklady

Pravidla přidělování

Příspěvek na pobytové náklady účastníků během Jednotkové
aktivity
náklady
Aktivity zaměřené na studenty: až do 14. dne
aktivity: 55 EUR na den a účastníka
+
mezi 15. a 60. dnem aktivity: 40 EUR na den a účastníka

Podmínka: Zadatel musí
zdůvodnit, že aktivity v rámci
mobility jsou nezbytné k
dosažení cílů a výsledků
projektu.
Cestovní
vzdálenosti se vypočítávají
pomocí
Kalkuláoru
vzdáleností
poskytnutého
Evropskou komisí.
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TABULKA A - REALIZACE PROJEKTU (ČÁSTKY V EURECH NA DEN) – PROGRAMOVÉ ZEMĚ
Částky závisí na: a) profilu zaměstnanců zapojených do projektu a b) zemi zúčastněné organizace, jejíž pracovníci jsou zapojeni.

Řídící
pracovník

Výzkumný
pracovník / učitel
/ školitel

Technický
pracovník

Administrativní
pracovník

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Lichtenštejnsko
Norsko, Švýcarsko

353

289

228

189

Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Spojené království, Island

336

257

194

157

Česká republika, Řecko, Španělsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Slovinsko

197

164

122

93

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko,
Slovensko, Makedonská republika, Turecko

106

88

66

47
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TABULKA B - REALIZACE PROJEKTU (ČÁSTKY V EURECH NA DEN) PARTNERSKÉ ZEMĚ
Částky závisí na: a) profilu zaměstnanců zapojených do projektu a b) zemi zúčastněné organizace, jejíž pracovníci jsou zapojeni.

Řídící
pracovník

Výzkumný
Technický
pracovník / učitel
pracovník
/ školitel

Administrativní
pracovník

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

353

289

228

189

Andorra, Brunej, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty,
336
Městský stát Vatikán

257

194

157

Bahamy, Bahrajn, Hongkong, Izrael, Korea (Jižní), Omán, Rovníková Guinea, Saúdská
197
Arábie, Tchaj-wan

164

122

93

88

66

47

Austrálie, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Monako, San Marino, Spojené státy americké

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie,
Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Bělorusko, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna
a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad,
Černá Hora, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Džibuti, Egypt, Ekvádor, El
Salvador, Eritrea, Etiopie, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Gruzie,
Guatemala, Guinea (republika), Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Indie,
Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jemen, Jižní Afrika, Jordánsko, Kambodža, Kamerun,
Kapverdy, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Kolumbie, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo
(Kinshasa), Kosovo, Kostarika, Kuba, Kyrgyzstán, Laos, Lesotho, Libanon, Libérie,
Libye, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Marshallovy ostrovy,
Mauritánie, Mauricius, Mexiko, Mikronésie, Moldavsko, Mongolsko, Mosambik,
Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Niue, Pákistán, Palau,
Palestina, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Ruská
federace, Rwanda, Samoa, Senegal, Severní Korea (KLDR), Seychely, Sierra Leone,
Somálsko, Srbsko, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá Lucie,
Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny,
Svazijsko, Sýrie, Šalamounovy ostrovy, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Togo, Tonga,
Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Ukrajina, Uruguay,
Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Východní Timor, Zambie, Zimbabwe
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BUDOVÁNÍ KAPACIT V OBLASTI MLÁDEŽE
JAKÉ JSOU CÍLE PROJEKTU BUDOVÁNÍ KAPACIT?
Cílem projektů budování kapacit v oblasti mládeže je:
37

 podpora spolupráce a výměny mládeže mezi programovými a partnerskými zeměmi z různých regionů
světa;
 zvýšení kvality a uznání práce s mládeží, neformálního učení a dobrovolnictví v partnerských zemích a
posílení jejich součinnosti a doplňkovosti s dalšími systémy vzdělávání, trhem práce a společností;
 podpora rozvoje, testování a spouštění systémů a programů mobility neformálního učení na regionální
úrovni (tj. v rámci regionů i napříč regiony světa);
 podpora mezinárodní mobility neformálního učení mezi programovými a partnerskými zeměmi zaměřená
zejména na mladé lidi s omezenými příležitostmi za účelem posílení kompetencí účastníků a podnícení jejich
aktivní účasti ve společnosti.

Kromě toho v souladu s ročním pracovním programem, který přijala Evropská komise, bude dána priorita
projektům, které se zaměřují na jednu nebo více priorit popsaných v úvodních kapitolách oddílu "Mládež" v Části B
této Příručky.

CO JE PROJEKT BUDOVÁNÍ KAPACIT?
Projekty Budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na multilaterálních partnerstvích mezi
organizacemi činnými v oblasti mládeže v zemích programu a v partnerských zemích. Mohou také zahrnovat
organizace z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i z jiných společensko-hospodářských odvětví. Projekty
budování kapacit v oblasti mládeže jsou otevřené zúčastněným organizacím ze zemí programu a z následujících
partnerských zemí:
Afghánistán, Andorra, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Austrálie, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados,
Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Botswana Brunej, Brazílie, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad, Čína,
Dominika, Dominikánská republika, Džibuti, Ekvádor, El Salvador, Eritrea, Etiopie, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambie,
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea - Bissau, Guinea (republika), Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Chile,
Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jemen, Jižní Afrika, Kambodža, Kamerun, Kanada, Kapverdy, Katar,
Kazachstán, Keňa, Kiribati, Kolumbie, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Korea (Jižní), Kostarika,
Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Lesotho, Libérie, Macao, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali,
Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mauritánie, Mexiko, Mikronésie, Monako, Mongolsko, Mosambik, Myanmar,
Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Niue, Nový Zéland, Omán, Pákistán, Palau, Panama, Papua
Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Samoa, San Marino, Saúdská
Arábie, Senegal, Severní Korea, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Spojené
státy americké, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý
Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Tádžikistán, Tanzanie,
Thajsko, Tchaj-wan, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán,
Vanuatu, Vatikán, Venezuela, Vietnam, Východní timor, Zambie, Zimbabwe.

JAKÉ AKTIVITY PODPORUJE PROJEKT BUDOVÁNÍ KAPACIT?
Projekty budování kapacit by měly provádět aktivity, které:
 prosazují strategickou spolupráci mezi organizacemi mládeže na jedné straně a orgány veřejné správy v
partnerských zemích na straně druhé;
 podporují spolupráci mezi organizacemi mládeže a organizacemi v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,
jakož i se zástupci podnikové sféry a trhu práce;
 posilují kapacity rad mládeže, platforem mládeže a místních, regionálních a celostátních orgánů, které se
v partnerských zemích věnují mládeží;
 zlepšují řízení, správu, inovační kapacity a internacionalizaci organizací mládeže v partnerských zemích;
 uvádí v chod, testují a uplatňují praktiky v práci s mládeží, jako například:
o nástroje a metody pro společensko-profesní rozvoj pracovníků s mládeží a školitelů;
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V rámci této akce je region definován jako seskupení zemí, které patří do stejné makrogeografické oblasti.

metody neformálního učení, zejména ty, které podporují získání nebo posílení kompetencí, včetně
mediální gramotnosti;
 zavádí nové formy praktických výukových programů a simulace reálných případů ze života společnosti;
nové formy práce s mládeží, zejména strategické využití otevřeného a flexibilního učení, virtuální mobility,
otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ) a lepší využívání potenciálu informačních a komunikačních technologií;
 prosazují spolupráci, networking a vzájemné učení pro podporu účinného řízení, internacionalizace a
vůdcovství v organizacích aktivních v oblasti práce s mládeží.
o

V rámci projektu budování kapacit se může realizovat velké množství aktivit, doloží-li návrh, že tyto aktivity jsou
nejvhodnější k dosažení cílů stanovených pro projekt, například:

 aktivity podporující politický dialog, spolupráci, networking a výměny postupů v oblasti mládeže,
například semináře, konference, sympozia a setkání;
 rozsáhlé akce v oblasti mládeže;
 informační a osvětové kampaně;
 rozvoj nástrojů pro informace, komunikaci a sdělovací prostředky;
 tvorba metod nástrojů a materiálů pro práci s mládeží a také osnov, vzdělávacích modulů a
dokumentačních nástrojů, jako je certifikát Pas mládeže (Youthpass);
 vznik nových forem výkonu práce s mládeží i nabídky školení a podpory, zejména prostřednictvím
otevřených a flexibilních výukových materiálů, virtuální spolupráce a otevřených vzdělávacích zdrojů
(OVZ).
Projekty budování kapacit mohou rovněž organizovat následující činnosti mobility za předpokladu, že přináší
přidanou hodnotu při naplňování cílů projektu:
38

 Výměny mládeže

mezi programovými zeměmi a způsobilými partnerskými zeměmi;

 Evropská dobrovolná služba
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ze/ve způsobilých partnerských zemích;
40

 Mobilita pracovníků s mládeží mezi programovými zeměmi a způsobilými partnerskými zeměmi (tj.
účast pracovníků s mládeží na a) seminářích, školeních, akcích sloužících k navázání kontaktů,
zahraničních studijních pobytech; b) krátkodobých pobytech v zahraničí, kde se účastní
stínování/pozorování v rámci organizace působící v oblasti práce s mládeží).

JAKÁ JE ÚLOHA ORGANIZACÍ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU BUDOVÁNÍ KAPACIT?
Projekt budování kapacit tvoří:
 Žadatelská organizace/koordinátor: organizace, která podává návrh projektu jménem všech partnerů. Jeli projekt schválen, žadatel/koordinátor: 1) nese vůči výkonné agentuře finanční a právní odpovědnost za celý
projekt; 2) koordinuje projekt ve spolupráci s dalšími partnery zapojenými v projektu; 3) je příjemcem finanční
podpory EU z programu Erasmus+ a je zodpovědný za rozdělení prostředků mezi partnery zapojené do
projektu.
 Partneři: organizace, které aktivně přispívají k přípravě, realizaci a vyhodnocení projektu budování
kapacit.
Předpokládá-li projekt realizaci výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby nebo mobilitu pracovníků s mládeží,
ujmou se zúčastněné organizace zapojené do těchto aktivit následujících úloh a úkolů:
 Vysílající organizace: vysílá mladé lidí do zahraničí (což zahrnuje: organizaci veškerých praktických
záležitostí, přípravu účastníků před odjezdem; poskytování podpory účastníkům během všech fází projektu).
 Hostitelská organizace: hostí dané aktivity, připravuje program činností pro účastníky ve spolupráci se
samotnými účastníky a partnerskými organizacemi, poskytuje podporu účastníkům během všech fází
projektu.
Navíc účast na činnosti Evropské dobrovolné služby musí být pro dobrovolníky bezplatná, s výjimkou případného
přispění na cestovní náklady (nepokryje-li tyto náklady zcela grant Erasmus+) a dalších výdajů, které nesouvisí s
prováděním dané činnosti. Hlavní náklady na účast dobrovolníků v rámci aktivity EDS jsou hrazeny grantem
Erasmus+ nebo z jiných prostředků poskytovaných zúčastněnými organizacemi.
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Podrobný popis této aktivity najdete v oddílu "Klíčová akce 1: projekt mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží" v části B této Příručky.
Viz výše.
40
Viz výše.
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JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ PROJEKTU BUDOVÁNÍ KAPACIT?
Níže jsou uvedena formální kritéria, která musí návrh projektu Budování kapacit splňovat, aby byl způsobilý pro
získání grantu Erasmus+:

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace, která sídlí v programové zemi nebo v
partnerské zemi uvedené na seznamu způsobilých partnerských zemí (viz oddíl "Co je
projekt Budování kapacit?" výše).
Takovou organizací může být například:
 nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace (včetně evropských
nevládních organizací mládeže);
 národní rada mládeže;
 veřejný orgán na místní, regionální nebo národní úrovni;
 škola/institut/vzdělávací centrum (na jakékoliv úrovni od předškolní až po vyšší
střední vzdělání, a to včetně institucí odborného vzdělávání a vzdělávání
dospělých);
 veřejný nebo soukromý, malý, středně velký nebo velký podnik (včetně
sociálních podniků);
 sociální partner nebo jiný zástupce ze světa práce, včetně obchodních komor,
řemeslných nebo profesních sdružení a odborových svazů;
 vysokoškolská instituce;
 výzkumný ústav;
 nadace;
 vnitropodnikové školicí středisko;
 kulturní organizace, knihovna, muzeum;
 subjekt poskytující kariérové poradenství a informační služby.

Způsobilé
zúčastněné
organizace

Organizace ze způsobilých partnerských zemí se mohou zúčastnit projektu pouze jako
partneři (nikoliv jako "žadatelské organizace").
Jakákoli:

Kdo
může
žádost?

podat

 nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace (včetně evropských
nevládních organizací mládeže);
 národní rada mládeže;
 veřejný orgán na místní, regionální nebo národní úrovni;
sídlící v programové zemi může podat žádost jménem všech organizací zapojených do
projektu. Ostatní typy organizací se mohou zapojit pouze jako partneři.
Ve stanovené lhůtě pro předkládání návrhů musí být žadatelé právně registrováni po
dobu alespoň jednoho roku.

Počet
a
zúčastněných
organizací

profil Projekty budování kapacit jsou mezinárodní a zahrnují minimálně 3 zúčastněné
organizace ze 3 různých zemí, z nichž alespoň jedna je programové země a jedna
způsobilá partnerská země.

Doba trvání projektu

Od 9 měsíců do 2 let. Doba trvání musí být zvolena ve fázi žádosti v závislosti na cílech
projektu a na druhu předpokládaných aktivit v jeho průběhu.

Kde lze podat žádost? U Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu.
Žadatelé musí předložit žádost o grant do následujících termínů:
Kdy je možné podat
žádost?

 3. dubna, 12:00 (poledne) SELČ pro projekty, které začínají mezi 1. říjnem
téhož roku a 28. únorem následujícího roku;
 2. září, 12:00 (poledne) SELČ pro projekty, které začínají mezi 1. březnem a
31. červencem následujícího roku.

Jak podat žádost?

Bližší informace, jak podat žádost, jsou uvedeny v Části C této Příručky.

Další kritéria

Stejný žadatel může v jednom termínu podat pouze jeden návrh projektu.
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DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO VÝMĚNY MLÁDEŽE
Doba trvání aktivity

Od 5 do 21 dní, bez započtení doby na cestu.

Místo konání aktivity

Aktivita musí probíhat v zemi jedné ze zúčastněných organizací.

Způsobilí účastníci

Mladí lidé ve věku mezi 13 a 30 lety ze zemí vysílajících a hostitelských organizací.
Minimálně 16 a maximálně 60 účastníků (bez vedoucích skupin).
Minimálně 4 účastníci ve skupině (bez vedoucích skupin).

Počet účastníků

Každá národní skupina musí mít alespoň jednoho vedoucího skupiny. Vedoucím
skupiny je dospělý člověk, který doprovází mladé lidi účastnící se výměny mládeže za
účelem zajištění jejich efektivního učení, ochrany a bezpečnosti.

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO EVROPSKOU DOBROVOLNOU SLUŽBU
Akreditace

Všechny zúčastněné organizace sídlící v programových zemích musí mít platnou
akreditaci EDS (další informace jsou uvedeny v oddílu EDS Přílohy I této Příručky).

Doba trvání aktivity

Od 2 do 12 měsíců.

Místo konání aktivity

Dobrovolník z programové země musí absolvovat svoji aktivitu v jedné z partnerských
zemi, které se projekt týká.
Dobrovolník ze způsobilé partnerské země musí absolvovat svoji aktivitu v jedné ze
progrmových zemí, které se projekt týká.
Mladí lidé ve věku mezi 17 a 30 lety žijící v zemi působnosti jejich vysílajících
organizací.

Způsobilí účastníci

Dobrovolník se může zúčastnit pouze jedné Evropské dobrovolné služby. Výjimka:
dobrovolníci, kteří absolvovali aktivitu EDS, která spadá pod Klíčovou akci 1 tohoto
programu a která trvala maximálně 2 měsíce, se mohou zúčastnit další Evropské
dobrovolné služby.

Počet účastníků

Maximálně 30 dobrovolníků na celý projekt budování kapacit.

DALŠÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO MOBILITU PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ
Doba trvání aktivity

Od 5 dní do 2 měsíců, bez započtení doby na cestu.

Místo aktivity

Aktivita musí probíhat v zemi jedné ze zúčastněných organizací.

Způsobilí účastníci

Žádná věková omezení. Účastníci musí žít v zemi působnosti jejich vysílající nebo
hostitelské organizace.

Počet účastníků

Až 50 účastníků (je-li to vhodné, i včetně školitelů a poradců) v rámci každé aktivity
plánované v projektu.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.
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KRITÉRIA PRO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI
Projekt bude posuzován podle následujících kritérií:

 Relevance návrhu pro cíle a priority akce (viz oddíl "Jaké jsou
cíle projektu Budování kapacit?")

Relevance projektu
(maximum 20 bodů)

Do jaké míry:
jsou cíle jasně definované, realistické a řeší otázky
relevantní pro zúčastněné organizace a cílové skupiny
je návrh inovativní nebo doplňuje další iniciativy, které
zúčastněné organizace již provádí
projekt zahrnuje mladé lidí s omezenými příležitostmi

 Jasnost, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně
příslušných fází přípravy, realizace, monitorování, hodnocení a
šíření výsledků

Kvalita koncepce a realizace
projektu (maximum 30 bodů)



Soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami



Kvalita navržených metod neformálního vzdělávání

 Kvalita opatření pro ověřování a uznávání výsledků učení
účastníků, jakož i důsledné využívání unijních nástrojů pro
transparentnost a uznávání kvalifikací
 Existence relevantních opatření pro kontrolu kvality, které zajistí,
že realizace projektu je na vysoké úrovni, dokončena včas a v rámci
rozpočtu
 Rozsah, ve kterém je projekt nákladově efektivní a přiděluje na
každou činnost odpovídající prostředky
Předpokládá-li projekt činnosti mobility:
 Vhodnost opatření pro výběr nebo zapojení účastníků v
činnostech mobility


Kvalita projektového
nastavení spolupráce
(maximum 30 bodů)

týmu

a

Do jaké míry:
projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se
doplňujících zúčastněných organizací s potřebným profilem,
zkušenostmi a odbornými znalostmi k úspěšnému provedení
všech aspektů projektu
prokazuje rozdělení odpovědnosti a úkolů odhodlání a
aktivní účast všech zúčastněných organizací

 Existence účinných mechanismů koordinace a komunikace mezi
zúčastněnými organizacemi, jakož i s dalšími příslušnými
zainteresovanými subjekty

135

 Kvalita opatření pro vyhodnocení výsledků projektu
 Možný dopad projektu:
na účastníky a zúčastněné organizace během a po
skončení projektu
přesahující organizace a jednotlivce přímo zapojené do
projektu na místní, regionální, národní nebo mezinárodní
úrovni
Dopad a šíření výsledků
(maximum 20 bodů)


Kvalita plánu šíření výsledků: vhodnost a kvalita
opatření pro sdílení výsledků projektu v rámci zúčastněných
organizací i mimo ně

Návrh případně popisuje, jak vyprodukované materiály,
dokumenty a média budou volně dostupné a propagované
prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná
nepřiměřená omezení

Kvalita plánů pro zajištění udržitelnosti projektu: jeho
pokračující schopnost mít vliv a vytvářet výsledky i po vyčerpání
grantu EU

Mají-li být návrhy brány v úvahu pro financování, musí získat alespoň 60 bodů. Kromě toho musí získat nejméně
polovinu maximálního počtu bodů v každé z kategorií u výše uvedených kritérií (tj. minimálně 10 bodů v
kategoriích "relevance projektu" a "dopad a šíření výsledků"; 15 bodů v kategoriích "kvalita koncepce a realizace
projektu" a "kvalita projektového týmu a nastavení spolupráce").

CO JEŠTĚ BYSTE MĚLI VĚDĚT O TÉTO AKCI?
Další povinná kritéria a další užitečné informace týkající se této akce jsou uvedeny v Příloze I této Příručky.
Zainteresované organizace by si před podáním žádosti o finanční podporu měly pozorně prostudovat příslušné
části této přílohy.
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Rozpočet projektu musí být vypracován podle těchto pravidel financování (v eurech):

Maximální výše grantu uděleného projektu Budování kapacit: 150 000 EUR

Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Část
nákladů

Maximálně
celkových
nákladů.

Pravidla přidělování

Veškeré náklady přímo spojené s prováděním aktivit v rámci projektu
(kromě případné mobility, která je součástí projektu), včetně:

Náklady
aktivity

na



Nákladů na informační a komunikační technologie



Mezinárodní projektové schůzky:
o cestovní náklady
o ubytování a stravování, včetně místní dopravy
o náklady na víza a pojištění
o pronájem místností na jednání, konference a další akce
o náklady na tlumočení
o náklady na externí řečníky



Intelektuální výstupy a šíření výsledků projektu
o produkce
o překlad
o náklady na informace nebo šíření výsledků

uznatelných

80 %
z Podmínka: Požadovaný
uznatelných rozpočet musí odpovídat
plánovaným aktivitám.

 Jazyková, kulturní a s konkrétními úkoly související příprava
účastníků činnosti mobility.
 Náklady na stálé zaměstnance: tyto náklady nemohou být
hrazeny z grantu EU; mohou být uznatelné, jsou-li financovány z
jiných zdrojů než z fondů EU. V takových případech mohou tyto
náklady představovat maximálně 30 % z celkového externího
spolufinancování.
Nepřímé náklady:
Paušální částka, nejvýše 7 % uznatelných přímých nákladů projektu lze
uznat jako nepřímé náklady, jež představují všeobecné administrativní
náklady příjemce, které lze považovat za zúčtovatelné v rámci projektu
(např. účet za elektřinu nebo internet, náklady na prostory, náklady na
stálé zaměstnance).
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A) PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VÝMĚN MLÁDEŽE REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU BUDOVÁNÍ KAPACIT (VOLITELNÉ FINANCOVÁNÍ)
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidla přidělování

Cestovní vzdálenosti od 10 do 99 km:
20 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 100 do 499 km:
80 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 500 do 1 999 km:
170 EUR na účastníka
Příspěvek na cestovní náklady
Cestovní náklady účastníků z místa jejich původu do Jednotkové náklady
místa konání aktivity a zpět.

Cestovní vzdálenosti od 2 000 do 2 999 km:
270 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 3 000 do 3 999 km:
400 EUR na účastníka

Na základě cestovní vzdálenosti u
každého
účastníka.
Cestovní
vzdálenosti se vypočítávají pomocí
Kalkulátoru
vzdáleností
poskytnutého Evropskou komisí.

Cestovní vzdálenosti od 4 000 do 7 999 km:
620 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti 8 000 km a více:
830 EUR na účastníka
Organizační
podpora
Náklady
účastníky
specifickými
potřebami
Mimořádné
náklady

Veškeré náklady přímo spojené s
reakuzací mobility v rámci projektu
Jednotkové náklady
(kromě příspěvků na pobytové
náklady účastníků).
na
se Další náklady přímo spojené s Část
účastníky se zdravotním postižením nákladů
Další náklady přímo spojené s
dobrovolníky
s
omezenými
Část
příležitostmi.
Víza a náklady související s vízy, nákladů
povolení k pobytu, očkování.

uznatelných

uznatelných

B4.1 na den aktivity a účastníka

Na základě doby
jednoho účastníka

trvání

pobytu

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finančního
příspěvku
na
účastníky
se
specifickými potřebami musí být
odůvodněna v žádosti.

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finančního
příspěvku na mimořádné náklady
musí být odůvodněna v žádosti.
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B) PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU BUDOVÁNÍ KAPACIT (VOLITELNÉ FINANCOVÁNÍ)
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidla přidělování

Cestovní vzdálenosti od 100 do 499 km:
180 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 500 do 1 999 km:
275 EUR na účastníka

Cestovní
náklady

příspěvek na cestovní náklady
účastníků z místa jejich původu do Jednotkové náklady
místa konání aktivity a zpět

Cestovní vzdálenosti od 2 000 do 2 999 km:
360 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 3 000 do 3 999 km:
530 EUR na účastníka

Na základě cestovní vzdálenosti u
každého
účastníka.
Cestovní
vzdálenosti se vypočítávají pomocí
Kalkulátoru
vzdáleností
poskytnutého Evropskou komisí.

Cestovní vzdálenosti od 4 000 do 7 999 km:
820 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti 8 000 km a více:
1 100 EUR na účastníka
Organizační
podpora

Pobytové
náklady

veškeré náklady přímo spojené s
realizací mobility v projektu (kromě
příspěvků na pobytové náklady Jednotkové náklady
účastníků)
náklady přímo spojené se zajištěním
pobytu účastníků během aktivity
Jednotkové náklady

Náklady
na
účastníky
se další náklady přímo spojené s Část
specifickými
účastníky se zdravotním postižením nákladů
potřebami

Mimořádné
náklady

náklady na podporu posíleného
mentorství a zvláštní přípravy pro
případ účasti mladých lidí s Část
omezenými příležitostmi
nákladů
víza a náklady související s vízy,
povolení k pobytu, očkování

uznatelných

uznatelných

B4.3 na měsíc a dobrovolníka

Na základě doby trvání pobytu
jednoho účastníka

B4.4 na měsíc a dobrovolníka

Na základě doby trvání pobytu
jednoho účastníka

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finančního
příspěvku
na
účastníky
se
specifickými potřebami musí být
odůvodněna v žádosti.

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finančního
příspěvku na mimořádné náklady
musí být odůvodněna v žádosti.
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C) PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ MOBILITY PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU BUDOVÁNÍ KAPACIT (VOLITELNÉ FINANCOVÁNÍ)
Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

Částka

Pravidla přidělování

Cestovní vzdálenosti od 100 do 499 km:
180 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 500 do 1 999 km:
275 EUR na účastníka

Cestovní
náklady

příspěvek na cestovní náklady
účastníků z místa jejich původu do Jednotkové náklady
místa konání aktivity a zpět

Cestovní vzdálenosti od 2 000 do 2 999 km:
360 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 3 000 do 3 999 km:
530 EUR na účastníka

Na základě cestovní vzdálenosti u
každého
účastníka.
Cestovní
vzdálenosti se vypočítávají pomocí
Kalkulátoru
vzdáleností
poskytnutého Evropskou komisí.

Cestovní vzdálenosti od 4 000 do 7 999 km:
820 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti 8 000 km a více:
1 100 EUR na účastníka

Organizační
podpora

veškeré náklady přímo spojené s
realizací mobility v rámci projektu
(kromě příspěvků na pobytové Jednotkové náklady
náklady účastníků)

Náklady
na
účastníky
se další náklady přímo spojené s Část
specifickými
účastníky se zdravotním postižením nákladů
potřebami
Mimořádné
náklady

víza a náklady související s vízy, Část
povolení k pobytu, očkování
nákladů

uznatelných

uznatelných

B4.2 na účastníka a den aktivity

Na základě doby trvání pobytu
jednoho účastníka

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finančního
příspěvku
na
účastníky
se
specifickými potřebami musí být
odůvodněna v žádosti.

100 % uznatelných nákladů

Podmínka:
Potřeba
finančního
příspěvku na mimořádné náklady
musí být odůvodněna v žádosti.
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D) PODPORA ORGANIZACÍ A JEDNOTLIVCŮ (ČÁSTKY V EURECH NA DEN/MĚSÍC)
Částky závisí na zemi, ve které mobilita probíhá.

Pobytové
náklady

Organizační podpora
Mobilita pracovníků
Výměny
mládeže s mládeží
(EUR na den)
(EUR na den)

EDS
(EUR na měsíc)

B4.1

B4.2

B4.3

B4.4

Belgie

37

65

590

110

Bulharsko

32

53

500

70

Česká republika

32

54

490

90

Dánsko

40

72

630
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Německo

33

58

520

110

Estonsko

33

56

520

85

Irsko

39

74

610

125

Řecko

38

71

610

100

Španělsko

34

61

530

105

Francie

37

66

570

115

Chorvatsko

35

62

570

90

Itálie

39

66

610

115

Kypr

32

58

610

110

Lotyšsko

34

59

550

80

Litva

34

58

540

80

Lucembursko

36

66

610

110

Maďarsko

33

55

510

90

Malta

37

65

600

110

Nizozemsko

39

69

620

110

Rakousko

39

61

540

115

Polsko

34

59

540

85

Portugalsko

37

65

600

100

Rumunsko

32

54

500

60

Slovinsko

34

60

580

85

Slovensko

35

60

550

95

Finsko

39

71

630

125

Švédsko

39

70

630

115

Spojené království

40

76

630

140

28

45

440

60

Island

39

71

610

135

Lichtenštejnsko

39

74

610

120

Norsko

40

74

630

135

Švýcarsko

39

71

620

130

Turecko

32

54

500

80

partnerská země

29

48

440

55

Makedonská republika
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KLÍČOVÁ AKCE 3: PODPORA POLITICKÝCH REFOREM
Aktivity na podporu politických reforem jsou zaměřeny na dosažení cílů Strategie Evropa 2020, Strategického
rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) a Evropské strategie pro
mládež.

KTERÉ AKCE JSOU PODPOROVÁNY?
Prostřednictvím této Příručky k programu se realizují následující akce:


Strukturovaný dialog: setkání mladých lidí s osobami s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže.

Část B této Příručky poskytuje podrobné informace o kritériích a pravidlech financování, která se vztahují na tuto
akci.
Kromě toho zahrnuje Klíčová akce 3 mnoho dalších akcí na podporu politických reforem v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže. Tyto akce jsou realizovány přímo Evropskou komisí, nebo prostřednictvím
konkrétních výzev k podávání projektů pod vedením výkonné agentury. Stručný popis těchto akcí je uveden níže.
Další informace je možné získat na internetových stránkách Evropské komise, výkonné agentury a národních
agentur. Těmito dalšími akcemi jsou:
Znalosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže zahrnující shromažďování důkazů, analýzy a
vzájemné učení. Zejména:
 tematické odborné znalosti vztahující se ke konkrétní zemi, studie o otázkách politiky a reforem, včetně
činností realizovaných v rámci sítě Eurydice;
 podpora účasti zemí v evropských nebo mezinárodních průzkumech zaměřených na sledování
konkrétních trendů a vývoje, včetně rozvoje jazykových dovedností v Evropě;
 akce v rámci předsednictví EU, konference a setkání na vysoké úrovni;
 výměna zkušeností, ověřených postupů a vzájemného hodnocení;
 podpora realizace otevřené metody koordinace.
Budoucí iniciativy s cílem předvídat inovativní politiky nebo připravit jejich realizaci. Mezi ně patří konkrétní
výzvy k podávání projektů pod vedením výkonné agentury zaměřené na: a) projekty perspektivní spolupráce na
rozvoji politiky pod vedením hlavních zainteresovaných subjektů; b) evropské experimentální politiky vedené
veřejnými orgány na vysoké úrovni, které zahrnují terénní pokusy prováděné v několika zemích založené na
metodách řádného vyhodnocení.
Podpora pro nástroje evropské politiky, zejména:
 Nástroje transparentnosti (dovednosti a kvalifikace) na podporu transparentnosti a uznávání dovedností a
kvalifikací, jakož i přenosu kreditů, zajištění kontroly kvality, podporu řízení dovednosti a poradenství. Tato
akce bude rovněž zahrnovat sítě poskytující podporu při uplatňování těchto nástrojů;
 Dovednostní inteligence pro rozvoj a podporu evropských nástrojů jako je on-line platforma Přehled
dovedností EU;
 Sítě podporující konkrétní oblasti politik, jako je gramotnost a vzdělávání dospělých i práce s mládeží a
informace pro mládež (SALTO a Eurodesk);
 Specializované nástroje pro vysokoškolské vzdělávání – rozvoj a podpora nástrojů, například U-Multirank,
podpora boloňského procesu nebo vnějšího rozměru vysokoškolského vzdělávání; národní týmy odborníků v
oblasti reformy vysokoškolského vzdělávání v rámci politik sousedství a rozšíření i politik zaměřených na
Rusko a střední Asii;
 Vyhrazené nástroje odborného vzdělávání a přípravy pro uplatňování Evropské charty kvality mobility v
oblasti odborného vzdělávání a přípravy s cílem zvýšit kvalitu organizované mobility a podporovat národní
úřady pro učňovské školství ve zvyšování kvality a nabídky učňovského školství v celé Evropě.
Spolupráce s mezinárodními organizacemi jako OECD a Radou Evropy. Tato akce bude dále prosazovat
politický dialog s partnerskými zeměmi, jakož i podporu mezinárodní atraktivity evropského vysokoškolského
vzdělávání ve světě. Bude také podporovat sítě odborníků v oblasti reformy vysokoškolského vzdělávání
v sousedních partnerských zemích EU a mezinárodní sdružení absolventů.
Dialog všech zainteresovaných stran, prosazování politiky a programu, včetněnáseldujících:
 Spolupráce s občanskou společností, která poskytuje podporu evropským nevládním organizacím a
unijním sítím v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže prostřednictvím konkrétních výzev k podávání
projektů pod vedením výkonné agentury
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 Veřejné akce, setkání, diskuse a konzultace s tvůrci politiky a zainteresovanými subjekty o příslušných
politických otázkách (např. Evropské fórum pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež nebo Evropský týden
mládeže)
 Strukturovaný dialog v oblasti mládeže, včetně podpory národních pracovních skupin, jakož i jednání
propagující dialog mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovací pravomocí (viz níže)
 Osvětové, informační a propagační aktivity zaměřené na výsledky a priority politiky, program Erasmus+,
jeho výsledky a potenciální soulad s ostatními programy EU, zejména s evropskými strukturálními a
investičními fondy.
Aktivity prováděné v rámci této klíčové akce jsou zaměřeny na:
 posílení kvality, efektivity a rovnosti v systémech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže prostřednictvím
politiky otevřené metody koordinace. Podporu uplatňování obecných i pro konkrétní zemi specifických
doporučení vyplývajících z evropských semestrů;
 prosazování mezinárodní spolupráce a vzájemného učení mezi příslušnými orgány na nejvyšší politické
úrovni s cílem zkoušet a zlepšovat systémy, struktury a procesy;
 rozvíjení znalostí – zejména prostřednictvím vzájemného učení - a analytické kapacity pro podporu politiky
založené na důkazech jako součásti Strategického rámce pro spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy (2020), Evropské strategie pro mládež a konkrétních politických agend jako je boloňský a kodaňský
proces;
 zpřístupnění kvalitních mezinárodních srovnávacích dat a příslušné druhotné analýzy pro tvorbu evropské
a národní politiky, usnadnění shromažďování a analýzy věcných důkazů, což umožní hodnotit a sledovat
zavádění inovačních politik a podpořit převoditelnost a škálovatelnost;
 podporu evropských sítí a zavádění nástrojů pro posílení transparentnosti a uznávání dovedností a
kvalifikací získaných prostřednictvím formálního, neformálního a informálního učení, čímž dláždí cestu pro
evropský prostor dovedností a kvalifikací;
 prosazování aktivního zapojení sítí občanské společnosti a nevládních organizací do realizace politik;
 podporu strukturovaného dialogu s mladými lidmi a podněcování jejich aktivní účasti na demokratickém
životě;
 podporu výměn dobré praxe, dialogu, vzájemného učení a spolupráce mezi politickými činiteli, odborníky
a zainteresovanými subjekty z programových zemí a partnerských zemí;
 zvýšení povědomí o výsledcích evropských politik a programu Erasmus+ a podporu jejich využívání na
místní, regionální nebo národní úrovni. Posílení postavení a přitažlivosti evropského vysokoškolského
vzdělávání ve světě;
 podporu součinnosti s dalšími programy EU, například evropskými strukturálními a investičními fondy,
jakož i s programy financování na vnitrostátní nebo regionální úrovni.
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STRUKTUROVANÝ

DIALOG: SETKÁNÍ MLADÝCH LIDÍ S OSOBAMI S ROZHODOVACÍMI
PRAVOMOCEMI V OBLASTI MLÁDEŽE

CO JE CÍLEM STRUKTUROVANÉHO DIALOGU?
Tato akce podněcuje aktivní účast mladých lidí na demokratickém životě a podporuje diskusi o otázkách, které se
týkají témat a priorit strukturovaného dialogu a obnoveného politického rámce v oblasti mládeže. Strukturovaný
dialog je název pro diskuse mezi mladými lidmi a tvůrci politik mládeže, jejichž cílem je získat výsledky užitečné
při tvorbě politik. Debata je rozdělená podle priorit a načasování a předpokládá aktivity, na nichž mladí lidé
diskutují o dohodnutých tématech mezi sebou i s osobami s rozhodovacími pravomocemi, odborníky a zástupci
orgánů veřejné správy v oblasti mládeže. Další informace o strukturovaném dialogu jsou k dispozici na
internetových stránkách Evropské komise.
Kromě toho v souladu s ročním pracovním programem, který přijala Evropská komise, bude dána priorita
projektům, které se zaměřují na jednu nebo více příslušných priorit popsaných v úvodních kapitolách oddílu
"Mládež" v Části B této Příručky.

Co JSOU SETKÁNÍ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU?
Projekty Strukturovaného dialogu mohou probíhat ve formě setkání, konference, konzultací nebo událostí. Tyto
aktivity podněcují aktivní účast mladých lidí na demokratickém životě v Evropě a jejich interakce s představiteli s
rozhodovacími pravomocemi. Konkrétním výsledkem těchto aktivit je, že mladí lidé (díky formulaci jejich postojů,
návrhů a doporučení) mohou prosazovat své postoje k otázce způsobu tvorby a realizace politiky mládeže v
Evropě.
Projekt Strukturovaného dialogu má tři fáze:




plánování a příprava;
realizace činností;
vyhodnocení (včetně zvážení možného pokračování).

KTERÉ AKTIVITY JSOU PODPOROVÁNY V RÁMCI TÉTO AKCE?
V rámci této akce mají zúčastněné organizace možnost provádět následující činnosti:








národní a mezinárodní setkání, která nabízejí prostor pro informace, diskusi a aktivní účast mladých lidí, při
dialogu s představiteli s rozhodovacími pravomocemi o otázkách, které se týkají strukturovaného dialogu
nebo Evropské strategie pro mládež
národní setkání a mezinárodní semináře, které připraví půdu pro oficiální konference mládeže pořádané
během každého semestru členským státem, který právě předsedá Evropské unii
akce, jež podporují diskuse a informace o tématech politiky mládeže, která souvisí s aktivitami
organizovanými během Evropského týdne mládeže
konzultace s mladými lidmi s cílem zjistit jejich potřeby, pokud jde o jejich účast na demokratickém životě
(on-line konzultace, průzkumy veřejného mínění, atd.)
setkání a semináře, informační akce nebo debaty mezi mladými lidmi a činiteli s rozhodovacími
pravomocemi nebo s odborníky v oblasti mládeže k tématu účasti na demokratickém životě
aktivity simulující fungování demokratických institucí a roli osob s rozhodovacími pravomocemi v rámci
těchto institucí

Aktivity probíhají pod vedením mladých lidí; mladí účastníci musí být aktivně zapojeni ve všech fázích projektu, od
jeho přípravy až po navazující aktivity. V průběhu realizace projektu se odráží principy neformálního vzdělávání.
K získání grantu v rámci Strukturovaného dialogu nejsou způsobilé tyto činnosti: statutární schůze organizací
nebo jejich sítí; akce s politickým podtextem.
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JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ TOHOTO PROJEKTU?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí projekt splňovat, aby byl způsobilý pro grant Erasmus+:

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Zúčastněnými organizacemi mohou být:
 neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace;
Způsobilé zúčastněné
organizace

Kdo
může
žádost?

podat



nevládní organizace působící v oblasti mládeže na evropské úrovni;



veřejný orgán na místní úrovni;

se sídlem v programové zemi nebo v sousední partnerské zemi EU (viz kapitola
"Způsobilé země" v Části A této Příručky). Organizace ze způsobilých partnerských
zemí se mohou projektu zúčastnit pouze jako partneři (nikoliv jako "žadatelské
organizace").
Žádat může jakákoli zúčastněná organizace založená v programové zemi. V případě
projektů realizovaných dvěma nebo více zúčastněnými organizacemi podá tato
organizace žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu.

Mezinárodní setkání: aktivita musí zahrnovat minimálně dvě zúčastněné organizace z
Počet zúčastněných alespoň dvou různých zemí, z nichž alespoň jedna je programová země.
organizací
Národní setkání: aktivita zahrnuje jednu organizaci z programové země.

Mladí účastníci: mladí lidé ve věku mezi 13 a 30 lety ze zemí zapojených do projektu.
Způsobilí účastníci

Osoby s rozhodovacími pravomocemi: předpokládá-li projekt účast osob s
rozhodovacími pravomocemi nebo odborníků v oblasti politiky mládeže, mohou se tito
účastnící zapojit bez ohledu na věk a národnostní původ.

Počet účastníků

Do projektu musí být zapojeno minimálně 30 mladých účastníků.

Projekt musí probíhat v zemi žadatelské organizace.
Místo konání aktivity

Výjimka: v případě projektů předložených evropskými nevládními organizacemi mohou
činnosti probíhat v kterékoli programové zemi zapojené do projektu.

Doba trvání projektu

Od 3 do 24 měsíců.

Kde lze podat žádost?

U národní agentury země, v níž sídlí organizace podávající žádost.

Žadatelé musí předložit žádost o grant do následujících termínů:
Kdy je možné podat
žádost?

 30. dubna, 12:00 (poledne) SEČ pro projekty, které začínají mezi 1. srpnem
téhož roku a 28. únorem následujícího roku;
 1. října, 12:00 (poledne) SEČ pro projekty, které začínají mezi 1. lednem a 30.
zářím následujícího roku.

Jak podat žádost?

Bližší informace, jak podat žádost, jsou uvedeny v Části C této Příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.
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KRITÉRIA PRO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:

Relevance projektu
(maximum 30 bodů)

Kvalita projektového
realizace projektu
(maximum 40 bodů)

návrhu



Relevance k:
cílům a prioritám akce (podrobnosti viz oddíl "Co jsou
setkání Strukturovaného dialogu?" výše)
potřebám a cílům zúčastněných organizací a jednotlivých
účastníků



Míra, jakou je návrh účelný pro:
dosažení vysoce kvalitních výsledků pro účastníky
posílení kapacit zúčastněných organizací



Míra zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi do projektu



Jasnost, úplnost a kvalita všech fází návrhu projektu (příprava,
realizace činností mobility a další následné kroky)
Soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami
Kvalita praktických opatření, řízení a podpůrných metod
Kvalita navrhovaných neformálních participativních metod učení a
aktivní účast mladých lidí ve všech fázích projektu
Vhodnost opatření pro výběr nebo zapojení účastníků v činnostech
Je-li to vhodné, kvalita spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými
organizacemi, jakož i s dalšími příslušnými zainteresovanými
subjekty



a






Kvalita opatření pro vyhodnocení výsledků projektu



Možný dopad projektu:

Dopad a šíření výsledků
(maximum 30 bodů)


na účastníky a zúčastněné organizace během a po
skončení projektu
přesahující organizace a jednotlivce přímo zapojené do
projektu na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni
Vhodnost a kvalita opatření pro šíření výsledků projektu v rámci
zúčastněných organizací i mimo ně

Aby byl projekt zařazen do užšího výberu pro financování, musí získat alespoň 60 bodů. Kromě toho musí získat
nejméně polovinu maximálního počtu bodů v každé z kategorií u výše uvedených kritérií pro schválení žádosti (tj.
minimálně 15 bodů v kategoriích "relevance projektu" a "dopad a šíření výsledků"; 20 bodů v kategorii "kvalita
projektového návrhu a realizace projektu").
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JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?
Rozpočet projektu musí být vypracován podle těchto pravidel financování (v eurech):

Maximální výše grantu uděleného setkání strukturovaného dialogu:

Uznatelné náklady

Mechanismus
financování

50 000 EUR

Částka

Pravidla přidělování

Cestovní vzdálenosti od 10 do 99 km:
20 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 100 do 499 km:
80 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti od 500 do 1 999 km:
170 EUR na účastníka
Cestovní
náklady

příspěvek na cestovní náklady účastníků
z místa jejich původu do místa konání Jednotkové náklady Cestovní vzdálenosti od 2 000 do 2 999 km:
270 EUR na účastníka
aktivity a zpět
Cestovní vzdálenosti od 3 000 do 3 999 km:
400 EUR na účastníka

Na základě cestovní vzdálenosti u
každého
účastníka.
Cestovní
vzdálenosti se vypočítávají pomocí
Kalkulátoru vzdáleností poskytnutého
Evropskou komisí.

Cestovní vzdálenosti od 4 000 do 7 999 km:
620 EUR na účastníka
Cestovní vzdálenosti 8 000 km a více:
830 EUR na účastníka
Organizační
podpora

grantový příspěvek na všechny ostatní
náklady přímo spojené s přípravou, Jednotkové náklady C1.1 na den aktivity a účastníka
realizací a navazujícími aktivitami

Náklady
na
účastníky
se další náklady přímo spojené s účastníky Část
uznatelných
100 % uznatelných nákladů
specifickými
se zdravotním postižením
nákladů
potřebami

Mimořádné
náklady



náklady
spojené
s
(on-line)
konzultacemi a průzkumy veřejného
uznatelných
mínění mladých lidí v míře nezbytné Část
100 % uznatelných nákladů
pro účast v této akci.
nákladů
víza a náklady související s vízy,
povolení k pobytu, očkování.

Na základě doby
jednoho účastníka

trvání

pobytu

Podmínka:
Pořeba
finančního
příspěvku
na
účastníky
se
specifickými potřebami musí být
zdůvodněna v žádosti o grant.
Podmínka:
Pořeba
finančního
příspěvku na mimořádné náklady
musí být zdůvodněna v žádosti o
grant.
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TABULKA A - ORGANIZAČNÍ PODPORA (ČÁSTKY V EURECH NA DEN/MĚSÍC)
Částky závisí na zemi, ve které aktivita probíhá.
Organizační
podpora
C1.1
Belgie

37

Bulharsko

32

Česká republika

32

Dánsko

40

Německo

33

Estonsko

33

Irsko

39

Řecko

38

Španělsko

34

Francie

37

Chorvatsko

35

Itálie

39

Kypr

32

Lotyšsko

34

Litva

34

Lucembursko

36

Maďarsko

33

Malta

37

Nizozemsko

39

Rakousko

39

Polsko

34

Portugalsko

37

Rumunsko

32

Slovinsko

34

Slovensko

35

Finsko

39

Švédsko

39

Spojené království

40

Makedonská republika

28

Island

39

Lichtenštejnsko

39

Norsko

40

Švýcarsko

39

Turecko

32

Sousední partnerské země EU

29
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AKCE PROGRAMU JEAN MONNET
JAKE AKCE JSOU PODPOROVANY?
V rámci aktivit programu Jean Monnet jsou podporovány následující akce:

moduly Jean Monnet (výuka a výzkum),

katedry Jean Monnet (výuka a výzkum),

centra excelence Jean Monnet (výuka a výzkum),

podpora institucím a spolkům Jean Monnet,

sítě Jean Monnet (diskuze politických rozhodnutí v akademickém prostředí),

projekty Jean Monnet (politické diskuze v akademickém prostředí).
Následující oddíly této příručky poskytují podrobné informace o kritériích a pravidlech financování platných pro
akce v rámci programu Jean Monnet.

JAKE JSOU CILE PROGRAMU JEAN MONNET?
Akce v rámci programu Jean Monnet jsou zaměřeny na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu
v oblasti studií Evropské unie. Akce jsou dále zaměřeny na rozvíjení dialogu akademického světa s tvůrci politik, a
to především se záměrem zlepšit provádění politik EU.
Studia Evropské unie zahrnují studia Evropy jako celku se zvláštním důrazem na evropský integrační proces a
jeho vnitřní i vnější stránky. Tento obor se věnuje rovněž úloze EU v globalizovaném světě a v oblasti podpory
aktivního evropského občanství a dialogu mezi lidmi i kulturami.
Mezi ústřední tematické oblasti patří:

evropská studia a srovnávací regionální studia;

komunikační a informační studia EU;

hospodářská studia EU;

historická studia EU;

studia mezikulturního dialogu EU;

mezioborová studia EU;

studia mezinárodních vztahů a diplomacie EU;

studia práva EU;

politická a správní studia EU.
K tomuto oboru studia však mohou být připojeny i další tematické oblasti (jako je sociologie, filozofie,
religionistika, geografie, studia literatury, umění, přírodních věd, studia životního prostředí, globální studia a další),
pokud zahrnují hledisko výuky, výzkumu nebo reflexe EU a jestliže v obecném pohledu přispívají k europeizaci
studijních programů.
Srovnávací studia budou zahrnuta pouze v případě, že se věnují různým světovým integračním procesům.
Cílem programu Jean Monnet vzhledem k obecným cílům programu Erasmus+ je:

podněcovat vynikající úroveň výuky a výzkumu ve studiích EU;

vybavit studenty a mladé odborníky znalostmi témat týkajících se Evropské unie, která souvisejí s jejich
akademickým a profesním životem, a prohlubovat jejich občanské dovednosti;

rozvíjet dialog akademického světa s tvůrci politik, zejména s cílem zlepšit provádění politik EU,

podporovat inovace ve výuce a výzkumu (např. meziodvětvová a mezioborová studia, otevřené
vzdělávání, propojování s dalšími institucemi);

začleňovat témata související s EU do celého průběhu studijních programů nabízených studentům
vysokoškolskými institucemi a zvyšovat rozmanitost těchto témat;

zvyšovat kvalitu odborné přípravy v oblasti témat souvisejících s EU (prostřednictvím modulů, které se
věnují tématům související s EU do větší hloubky nebo se týkají nových témat);

rozvíjet uplatňování mladých akademických pracovníků při výuce a výzkumu souvisejících s evropskými
tématy.
Program Jean Monnet by měl podle očekávání přinášet svým účastníkům, zprostředkujícím organizacím i
systémům politických opatření, na jejichž pozadí tyto organizace pracují, pozitivní a dlouhodobé účinky.
Pokud jde o účastníky přímo nebo nepřímo se podílející na akcích, smyslem programu Jean Monnet je dosažení
následujících výsledků:

zvýšení zaměstnatelnosti a zlepšení kariérních perspektiv mladých absolventů na základě zahrnutí nebo
posílení evropské dimenze jejich studií;

zvýšení zájmu o porozumění Evropské unii a o účast na jejím fungování, které povede k aktivnějšímu
občanství;

podpora mladých výzkumníků (tj. těch, kteří dosáhli doktorského diplomu s titulem Ph.D. v posledních
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pěti letech) a profesorů, kteří se rozhodnou provádět výzkum a výuku na témata EU;
zlepšení příležitostí pro vysokoškolské pracovníky ve smyslu jejich odborného a kariérního rozvoje.

Od činností podporovaných v rámci programu Jean Monnet se vedle toho pro zúčastněné organizace očekávají
následující výstupy:

prohloubení schopnosti vyučovat a provádět výzkum na témata EU: zdokonalení nebo inovace studijních
programů; zvýšení atraktivity pro vynikající studenty; posílení spolupráce s partnery z jiných zemí;
zvýšení podílu finančních zdrojů věnovaného v rámci příslušné instituce výuce a výzkumu na témata
související s EU;

modernější, dynamičtější, cílevědomější a odbornější prostředí uvnitř organizace: podpora odborného
rozvoje mladých výzkumníků a vyučujících; připravenost k začlenění osvědčených postupů a nových
témat týkajících se EU do didaktických plánů a iniciativ; otevřenost k synergické spolupráci s dalšími
organizacemi.
Dlouhodobě se očekává, že program Jean Monnet přispěje k prosazování a zvyšování rozmanitosti studií EU na
celém světě i k posílení a rozšíření účasti pracovníků z většího počtu fakult a ústavů na výuce a výzkumu v
oblasti Evropské unie.
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MODULY PROGRAMU JEAN MONNET

Co jsou moduly programu Jean Monnet?
Modul Jean Monnet představuje krátký výukový program (nebo kurz) v oblasti studií Evropské unie
na vysokoškolské instituci. Délka každého z modulů je 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce.
Vyučovací hodiny jsou strukturovány tak, aby zahrnovaly přímý kontakt v rámci skupinových přednášek,
seminářů, skupinových konzultací, které mohou být koncipovány i jako dálkové studium, nezahrnují však
individuální konzultace. Moduly mohou být zaměřeny na určitou oblast v rámci evropských studií, nebo mohou
zaujmout mezioborový přístup, a s tímto záměrem vyžadovat akademické vstupy většího počtu vyučujících a
odborníků.
Program Erasmus+ podporuje moduly Jean Monnet s cílem:

podněcovat výzkum a první zkušenosti s výukou mladých výzkumníků a vědců a pracovníků
zabývajících se otázkami Evropské unie;

rozvíjet publikaci a šíření výsledků vysokoškolského výzkumu;

vytvářet zájem o EU a stavět základy budoucích středisek znalostí o Evropě, zejména v partnerských
zemích;

podporovat zavádění hlediska Evropské unie do oborů nesouvisejících prvotně s Evropskou unií;

poskytovat kurzy přizpůsobené konkrétním otázkám týkajícím se EU s významem pro profesní život
absolventů.
Moduly Jean Monnet zavádějí a ukotvují výuku o otázkách EU ve studijních programech, jejichž obsah související
s EU byl dosud omezený. Současně přinášejí znalosti a údaje o Evropské unii širokému spektru studujících a
občanů zajímajících se o tuto problematiku.

Jaké aktivity jsou v rámci této akce podporovány?
Moduly Jean Monnet musí mít některou z těchto forem:

obecné nebo úvodní kurzy o otázkách Evropské unie (především na fakultách a v institucích, které v této
oblasti vysoce rozvinuté kurzy dosud nenabízejí);

specializovaná výuka věnující se otázkám vývoje Evropské unie (především na fakultách a v institucích,
které v této oblasti vysoce rozvinuté kurzy dosud nenabízejí);

plně uznávané letní a intenzivní kurzy.

Co je úlohou organizací účastnících se modulů Jean Monnet?
Úlohou vysokoškolských institucí je podporovat a rozvíjet koordinátory modulů tím, že umožní, aby se přínos
jejich činností týkal nejširšího možného publika uvnitř těchto institucí i mimo ně.
Vysokoškolské instituce podporují koordinátory modulů v jejich výukových a výzkumných činnostech a v jejich
reflexi – uznávají vytvořené výukové postupy, monitorují činnosti, zviditelňují a zhodnocují výsledky dosahované
jejich zaměstnanci podílejícími se na programu Jean Monnet.
Vysokoškolské instituce jsou povinny realizovat aktivity modulu Jean Monnet po celou dobu trvání projektu, a v
případě nutnosti za tímto účelem i nahradit akademického koordinátora. Instituce je povinna nahradit koordinátora
modulu jiným členem svého akademického sboru se stejnou úrovní specializace v oboru studií Evropské unie.
Samotné nahrazení původního koordinátora modulu je však přípustné pouze ve výjimečných případech (např.
jestliže akademický koordinátor opustil instituci) a jeho podmínkou je podání písemné žádosti o schválení
výkonné agentuře, která ověří akademický profil nominovaného koordinátora modulu.

Jaká kritéria jsou používána při hodnocení modulu Jean Monnet?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí modul Jean Monnet dodržovat, má-li být způsobilý k udělení grantu
v rámci programu Erasmus+:

Kritéria způsobilosti
Kdo může požádat o
udělení grantu?
Trvání projektu

Vysokoškolská instituce sídlící v kterékoli zemi světa. Vysokoškolská instituce
sídlící v programové zemi musí být držitelem Listiny programu Erasmus pro
vysokoškolské vzdělávání (ECHE). U zúčastněných vysokoškolských institucí z
partnerských zemí není ECHE vyžadována.
3 roky. Držitelé smluv na dobu tří let na centra, katedry a moduly Jean Monnet
(udělovaných od roku 2011) musí před podáním žádosti na stejný druh akce
vyčkat skončení jednoho akademického roku následujícího po skončení
předchozího smluvního období. Na nové návrhy týkající se jiného druhu akce,
např. v případě, že dřívější držitel katedry požádá o grant na modul, není tato
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Trvání aktivity
Komu
se
žádosti
předkládají?
Kdy je třeba žádost
podat?
Jakým způsobem lze
žádost podat?

povinná přestávka uplatňována. Držitel probíhajícího modulu může rovněž
požádat o nový modul s odlišným obsahem.
Modul Jean Monnet musí být vyučován nejméně v rozsahu 40 hodin v každém
akademickém roce (ve třech po sobě jdoucích letech) v oboru studií Evropské
unie na vysokoškolské instituci žadatele.
Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v
Bruselu.
Pro projekty, které začínají 1. září musí být žádost o grant podána nejpozději do
26. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.
Podrobnosti o předkládání žádostí jsou uvedeny v Části C této příručky.

Žadatelské organizace budou dále posuzovány na základě kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:


Relevance projektu
(maximum 25 bodů)





Kvalita
koncepce
realizace projektu

a

(maximum 25 bodů)





Kvalita
týmu

projektového

(nejvýše 25 bodů)

Dopad a šíření výsledků
(nejvýše 25 bodů)










Relevance projektu vzhledem k:
◦ cílům a prioritám akce (viz oddíly „Jaké jsou cíle programu Jean
Monnet?“ a „Co jsou moduly programu Jean Monnet:“);
◦ potřebám a cílům zúčastněné organizace a podílejících se
vysokoškolských pracovníků.
Míra, v níž návrh:
◦ odpovídá požadavku rozvíjení nových výukových, výzkumných a
diskuzních činností;
◦ zahrnuje používání nových metodik, nástrojů a technik;
◦ vykazuje přítomnost přidané akademické hodnoty;
◦ podporuje evropská studia v instituci pořádající činnosti programu
Jean Monnet;
◦ zviditelňuje tento obor studia v rámci instituce pořádající akci
programu Jean Monnet i na vnitrostátní úrovni.
Relevance návrhu pro prioritní cílové skupiny akce:
◦ instituce sídlící v zemích, které nejsou zahrnuty do akce Jean
Monnet;
◦ instituce nebo vysokoškolské pracovníky, kteří dosud nebyli
příjemci financování v rámci programu Jean Monnet;
◦ konkrétní předměty v rámci studia související s EU, které byly
dosud jen omezeně vystaveny evropským hlediskům, avšak jsou
jimi ve stále vyšší míře ovlivňovány;
◦ studenty, kteří nepřicházejí automaticky do styku s evropskými
studii (v oborech jako jsou přírodní vědy, technické obory,
lékařství, vzdělávání, humanitní, společenské a filologické obory
atd.).
Srozumitelnost, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně
odpovídajících etap přípravy, provádění, hodnocení, následných
postupů a šíření výsledků
Soulad cílů projektu, činností a navrhovaného rozpočtu
Kvalita a proveditelnost navrhované metodiky
Míra, v níž návrh zahrnuje účast klíčových akademických pracovníků s
vynikajícím odborným profilem a kvalifikací v konkrétních oblastech
studií Evropské unie, doloženými činnostmi na vysoké úrovni
Odpovídající profilace a odborné znalosti klíčových akademických
pracovníků podílejících se na činnostech prováděných v rámci projektu
Kvalita opatření k hodnocení výsledků výukových činností
Potenciální dopady projektu:
◦ na instituci pořádající akci Jean Monnet,
◦ na studenty a posluchače těžící z akce programu Jean Monnet,
◦ na další organizace a jednotlivce účastnící se na místní,
regionální, vnitrostátní nebo evropské úrovni.
Přiměřenost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků činností
v rámci instituce pořádající činnosti programu Jean Monnet i mimo ni
V odpovídajícím případě míra, v níž návrh popisuje způsob volně
dostupného zveřejnění výsledných materiálů, dokumentace a
mediálních výstupů a jejich propagace prostřednictvím otevřených
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licencí, a míra, v níž návrh neobsahuje žádná nepřiměřená omezení
Možnost financování návrhů bude posuzována pouze v případě, že v hodnocení dosáhly nejméně 60 bodů.
Kromě toho musí dosáhnout nejméně 13 bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu.

Co dalšího je dobré vědět o modulech Jean Monnet?
Přidělené rozpočtové prostředky
Z rozpočtových prostředků přidělených na podporu modulů programu Jean Monnet bude až 20% přiděleno
modulům, jejichž koordinátory jsou výzkumníci, kteří dosáhli doktorského diplomu s titulem Ph. D. v předchozích
pěti letech. Toto opatření by mělo podpořit mladé výzkumníky na počátku jejich akademické kariéry.

Šíření výsledků a dopad
Na moduly programu Jean Monnet je kladen požadavek šíření a využívání výsledků organizovaných výukových a
výzkumných činností mimo okruh přímo se podílejících účastníků. Tento požadavek by měl významně zvýšit
dopady programu a přispět k systémové změně.
Moduly by do rámce svých aktivit při šíření výsledků měly v zájmu zvýšení dopadu zahrnout vytváření a nabídku
otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) a měly by obsahovat otevřené vzdělávací činnosti reagující na
technologický pokrok. Tento přístup by měl podnítit rozvíjení pružnějších a kreativnějších způsobů výuky a zapojit
do nich zvyšující se počet studentů, odborníků, tvůrců politických rozhodnutí a dalších zúčastněných skupin.
Všichni koordinátoři modulů programu Jean Monnet budou požádáni o aktualizaci příslušných sekcí on-line
nástroje Erasmus+, v němž budou ukládány všechny informace o činnostech v programu Jean Monnet. Dále
budou důrazně vybízeni k využívání existujících platforem a nástrojů (tj. adresáře programu Jean Monnet,
virtuální komunity programu Jean Monnet). Prostřednictvím těchto sekcí, jež jsou součástí celkového
informačního nástroje programu Erasmus+, bude široká veřejnost trvale informována o institucích a jejich kurzech
v rámci programu Jean Monnet. Na držitele grantů bude kladen požadavek pravidelného doplňování nástroje o
výsledky jejich práce.
Koordinátorům modulů Jean Monnet se doporučuje, aby:

v průběhu grantového období publikovali alespoň jeden článek, který projde systémem vzájemného
hodnocení. Grant pokryje část nákladů na publikaci a v případě nutnosti také nákladů na překlad;

se podíleli na šíření výsledků a na informačních setkáních na vnitrostátní a evropské úrovni;

organizovali setkání (přednášky, semináře, pracovní setkání apod.) s tvůrci politických rozhodnutí na
místní, regionální a vnitrostátní úrovni a se zástupci občanské společnosti a škol;

rozšiřovali výsledky svých činností prostřednictvím organizace seminářů nebo přednášek zaměřených na
širokou veřejnost a zástupce občanské společnosti a přizpůsobených tomuto publiku;

vytvářeli sítě spojující další koordinátory modulů, center excelence, kateder Jean Monnet a
podporovaných institucí;

využívali otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), publikovali shrnutí, obsah a plán svých činností spolu s
očekávanými výsledky.
Jaká jsou pravidla pro financování?
Maximální výše uděleného grantu je 30 000 EUR a tato částka může představovat nejvýše 75 % celkových
nákladů modulu Jean Monnet.
Při udělování grantů na činnosti v rámci programu Jean Monnet je uplatňován systém založený na kombinaci
stupnic jednotkových nákladů a paušálního financování. Tento systém vychází z výpočtu vnitrostátních
hodinových nákladů na výuku. Použita byla tato metoda:



Náklady na výuku (stupnice jednotkových nákladů): vypočtené vnitrostátní hodinové náklady na výuku
D.1 jsou vynásobeny (minimálním) požadovaným počtem hodin (120 hodin).
Dodatečné náklady (paušální financování): na každý modul Jean Monnet je připočtena „dorovnávací“
částka ve výši 40 % výše uvedeného nákladového základu. Tato dorovnávací částka zohledňuje
doplňkové vysokoškolské činnosti obsažené v modulu, jako jsou zaměstnanecké náklady, cestovní
náklady a náhrady, náklady na šíření výsledků, náklady na výukové materiály a nepřímé náklady atd.

Konečná výše grantu je následně vypočtena uplatněním 75% stropu pro financování z prostředků EU na
vypočtenou výši grantu a musí rovněž dodržet maximální výši grantu stanovenou pro moduly Jean Monnet
(30 000 EUR).
Konkrétní částky platné pro moduly Jean Monnet jsou uvedeny v oddílu Jednotkové náklady Jean Monnet v
závěru kapitoly o programu Jean Monnet v této části průvodce.
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KATEDRY JEAN MONNET

Co jsou katedry Jean Monnet?
Katedra Jean Monnet je výukovým pracovištěm se specializací v oboru studií Evropské unie určeným pro
univerzitní profesory a docenty. Katedra Jean Monnet je obsazena jediným vyučujícím, který musí v každém
akademickém roce uskutečnit nejméně 90 vyučovacích hodin. Vyučovací hodiny jsou strukturovány tak, aby
zahrnovaly přímý kontakt v rámci skupinových přednášek, seminářů, skupinových konzultací, přičemž všechny
tyto přístupy mohou být realizovány v podobě dálkového vzdělávání, ne však individuální výukou ani přímým
vedením. Jestliže bylo v příslušné vysokoškolské instituci založeno centrum excelence Jean Monnet, musí
katedra Jean Monnet přijmout za toto centrum akademickou odpovědnost.

Jaké aktivity jsou v rámci této akce podporovány?
Katedra Jean Monnet může vykonávat jednu nebo více následujících aktivit:

prohlubovat výuku studií Evropské unie obsaženou v oficiálním studijním programu vysokoškolské
instituce;

provádět, monitorovat a vést výzkum témat EU, a to i na jiných úrovních vzdělávání, jako je příprava
učitelů a povinná školní docházka;

poskytovat prohloubenou výuku o otázkách Evropské unie pro budoucí odborníky v oborech, po nichž
vzrůstá poptávka na trhu práce;

poskytovat podporu, radu a vedení mladé generaci učitelů a výzkumníků v tematických oblastech studií
Evropské unie.

Co je úlohou organizací účastnících se kateder Jean Monnet?
Katedry Jean Monnet jsou nedílnou součástí vysokoškolské instituce, která uzavírá grantovou smlouvu nebo je
příjemcem rozhodnutí o grantu.
Katedry Jean Monnet jsou řádnou součástí akademických činností hostitelské instituce. Vysokoškolské instituce
jsou povinny podporovat držitele kateder Jean Monnet v jejich výukových, výzkumných a reflexivních činnostech a
umožňovat začlenění příslušných kurzů do studijních programů v nejširším možném rozsahu. Dále by měly
uznávat vyvinuté výukové postupy.
Vysokoškolské instituce nesou konečnou odpovědnost za činnosti v rámci projektu. Jsou povinny udržovat
činnost katedry Jean Monnet po celou dobu trvání projektu, a v případě nutnosti za tímto účelem i nahradit
držitele katedry. Instituce je povinna nahradit držitele katedry jiným členem svého akademického sboru se stejnou
úrovní specializace v oboru studií Evropské unie. Samotné nahrazení původního držitele katedry je však
přípustné pouze ve výjimečných případech (např. jestliže držitel katedry opustil vysokoškolskou instituci) a jeho
podmínkou je podání písemné žádosti o schválení výkonné agentuře, která ověří akademický profil
nominovaného držitele katedry.
Ve výjimečných případech mohou vysokoškolské instituce podat žádost o zařazení do studijního programu i pro
některé vynikající neakademické odborníky nebo věhlasné osobnosti.

Jaká kritéria jsou používána při hodnocení kateder Jean Monnet?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí katedra Jean Monnet dodržovat, má-li být způsobilá k udělení grantu
v rámci programu Erasmus+:

Kritéria způsobilosti
Kdo může požádat o udělení
grantu?

Profil kateder Jean Monnet

Trvání projektu

Vysokoškolské instituce sídlící v kterékoli zemi světa. Vysokoškolské
instituce sídlící v programových zemích musí být držiteli Listiny programu
Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). U zúčastněných
vysokoškolských institucí z partnerských zemí není ECHE vyžadována.
Žádosti o grant nemohou být podávány přímo jednotlivci.
Držitelé kateder Jean Monnet musí být stálými pedagogickými pracovníky
žádající instituce a musí být držiteli titulu profesor nebo docent. Na
vysokoškolské instituci žádající o grant nesmějí mít postavení „hostujícího
profesora“.
3 roky. Držitelé smluv na dobu tří let na centra, katedry a moduly Jean
Monnet (udělovaných od roku 2011) jsou nuceni před podáním žádosti na
stejný druh akce vyčkat skončení jednoho akademického roku
následujícího po skončení předchozího smluvního období. Na nové
návrhy týkající se jiného druhu akce, např. v případě, že dřívější držitel
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Trvání aktivit
Komu
se
žádosti
předkládají?
Kdy je třeba žádost podat?
Jakým způsobem lze žádost
podat?

katedry požádá o grant na modul, není tato povinná přestávka
uplatňována. Držitel probíhajícího modulu může rovněž požádat o nový
modul s odlišným obsahem.
Držitelé katedry Jean Monnet musí v každém akademickém roce (ve třech
po sobě jdoucích letech) na žádající vysokoškolské instituci vyučovat
nejméně 90 hodin v oboru studií Evropské unie.
Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem
v Bruselu.
Pro projekty, které začínají 1. září musí být žádost o grant podána
nejpozději do 26. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.
Podrobnosti o předkládání žádostí jsou uvedeny v Části C této Příručky.

Žadatelské organizace budou dále posuzovány na základě kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.

Kritéria pro udělení grantu
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:


Relevance projektu
(maximum 25 bodů)





Kvalita
koncepce
realizace projektu

a

(maximum 25 bodů)





Kvalita
týmu

projektového



(maximum 25 bodů)


Dopad a šíření výsledků
(maximum 25 bodů)







Relevance projektu vzhledem k:
◦ cílům a prioritám akce (viz oddíl „Jaké jsou cíle programu Jean
Monnet?“);
◦ potřebám a cílům zúčastněné organizace a podílejících se
vysokoškolských pracovníků.
Míra, v níž návrh:
◦ je podáván za vysokoškolského pracovníka s vynikajícím profilem
v konkrétní oblasti studií Evropské unie;
◦ odpovídá požadavku rozvíjení nových výukových, výzkumných a
diskuzních činností;
◦ zahrnuje používání nových metodik, nástrojů a technik;
◦ vykazuje přítomnost přidané akademické hodnoty;
◦ podporuje evropská studia v instituci pořádající akci programu
Jean Monnet;
◦ zviditelňuje tento obor studia v rámci instituce pořádající akci
programu Jean Monnet i na vnitrostátní úrovni.
Relevance návrhu pro prioritní cílové skupiny akce:
◦ instituce sídlící v zemích, které nejsou zahrnuty do akce Jean
Monnet;
◦ instituce nebo vysokoškolské pracovníky, kteří dosud nejsou
příjemci financování v rámci programu Jean Monnet;
◦ konkrétní předměty v rámci studií související s EU, které byly
dosud jen omezeně vystaveny evropským hlediskům, avšak jsou
jimi ve stále vyšší míře ovlivňovány.
Srozumitelnost, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně
odpovídajících etap přípravy, realizace, hodnocení, následných
postupů a šíření výsledků
Soulad cílů projektu, činností a navrhovaného rozpočtu
Kvalita a proveditelnost navrhované metodiky
Míra, v níž návrh zahrnuje účast klíčových vysokoškolských
pracovníků s vynikajícím odborným profilem a kvalifikací v konkrétních
oblastech studií Evropské unie, doloženými činnostmi na vysoké
úrovni
Odpovídající profilace a odborné znalosti klíčových vysokoškolských
pracovníků podílejících se na činnostech prováděných v rámci projektu
Kvalita opatření k hodnocení výsledků výukových činností
Potenciální dopady projektu:
◦ na instituci pořádající akci Jean Monnet,
◦ na studenty a posluchače těžící z akce programu Jean Monnet,
◦ na další organizace a jednotlivce účastnící se na místní,
regionální, národní nebo evropské úrovni
Přiměřenost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků činností
v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet i mimo ni
V odpovídajícím případě míra, v níž návrh popisuje způsob volně
dostupného zveřejnění výsledných materiálů, dokumentace a
mediálních výstupů a jejich propagace prostřednictvím otevřených
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licencí, a míra, v níž návrh neobsahuje žádná nepřiměřená omezení
Možnost financování návrhů bude posuzována pouze v případě, že v hodnocení dosáhly nejméně 60 bodů.
Kromě toho musí dosáhnout nejméně 13 bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu.

Co dalšího je dobré vědět o katedrách Jean Monnet?
Šíření výsledků a dopad
Na katedry programu Jean Monnet je kladen požadavek šíření a využívání výsledků organizovaných výukových a
výzkumných činností mimo okruh přímo se podílejících účastníků. Tento požadavek by měl významně zvýšit
dopady programu a přispět k systémové změně.
Držitelé kateder by do rámce svých činností při šíření výsledků měli v zájmu zvýšení dopadu zahrnout vytváření a
nabídku otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) a zapojovat se do otevřených vzdělávacích činností reagující na
technologický pokrok. Tento přístup by měl podnítit rozvíjení pružnějších a kreativnějších způsobů výuky a zapojit
výrazně se zvyšující počet studentů, odborníků, tvůrců politických rozhodnutí a dalších zúčastněných skupin.
Držitelé kateder Jean Monnet budou požádáni o aktualizaci příslušných sekcí on-line nástroje Erasmus+, v němž
budou ukládány všechny informace o činnostech v programu Jean Monnet. Dále budou důrazně vybízeni k
využívání existujících platforem a nástrojů (tj. adresáře programu Jean Monnet, virtuální komunity programu Jean
Monnet). Tyto funkce, jež jsou součástí celkového informačního nástroje programu Erasmus+, budou zajišťovat
informovanost široké veřejnosti o institucích a jejich kurzech v programu Jean Monnet. Na držitele grantů bude
kladen požadavek pravidelné aktulizace nástroje o výsledky jejich práce.
Držitelům kateder Jean Monnet se doporučuje, aby:

publikovali v průběhu grantového období v univerzitním nakladatelství alespoň jednu knihu. Grant
pokryje část nákladů na publikaci a v případě nutnosti také nákladů na překlad;

se podíleli na šíření výsledků a na informačních setkáních na vnitrostátní a evropské úrovni;

organizovali setkání (přednášky, semináře, pracovní setkání apod.) s tvůrci politických rozhodnutí na
místní, regionální a vnitrostátní úrovni a se zástupci občanské společnosti a škol;

rozšiřovali výsledky svých činností prostřednictvím organizace seminářů nebo přednášek zaměřených na
širokou veřejnost a zástupce občanské společnosti a přizpůsobených tomuto publiku;

vytvářeli sítě spojující další katedry Jean Monnet, koordinátory modulů, centra excelence a podporované
instituce;

využívali otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), publikovali shrnutí, obsah a plán svých činností spolu s
očekávanými výsledky.

Jaká jsou pravidla pro financování?
Maximální výše uděleného grantu je 50 000 EUR a tato částka může představovat nejvýše 75 % celkových
nákladů katedry Jean Monnet.
Na udělování grantů na činnosti v rámci programu Jean Monnet je uplatňován systém založený na kombinaci
stupnic jednotkových nákladů a paušálního financování. Tento systém vychází z výpočtu vnitrostátních
hodinových nákladů na výuku. Použita byla tato metoda:



Náklady na výuku (stupnice jednotkových nákladů): vypočtené vnitrostátní hodinové náklady na výuku
D.1 jsou vynásobeny (minimálním) počtem hodin požadovaným po katedře Jean Monnet (270 hodin).
Dodatečné náklady (paušální financování): na každou katedru Jean Monnet je připočtena
„dorovnávací“ částka ve výši 10 % výše uvedeného nákladového základu. Tato dorovnávací částka
zohledňuje doplňkové vysokoškolské činnosti provozované katedrou, jako jsou mzdové náklady,
cestovní náklady a náhrady, náklady na šíření výsledků, náklady na výukové materiály a nepřímé
náklady atd.

Konečná výše grantu je následně vypočtena uplatněním 75% stropu pro financování z prostředků EU na
vypočtenou výši grantu a musí rovněž dodržet maximální výši grantu stanovenou pro katedry Jean Monnet
(50 000 EUR).
Konkrétní částky platné pro katedry Jean Monnet jsou uvedeny v oddílu Jednotkové náklady Jean Monnet v
závěru kapitoly o programu Jean Monnet v této části příručky.

158

CENTRA EXCELENCE JEAN MONNET

Co jsou centra excelence Jean Monnet?
Centrum excelence Jean Monnet je ohniskem odborné způsobilosti a znalostí souvisejících s tematikou Evropské
unie.
Akademickou odpovědnost za provoz centra musí převzít držitel katedry Jean Monnet. Centrum excelence Jean
Monnet shromažďuje odborné znalosti a dovednosti odborníků na vysoké úrovni (včetně držitelů kateder Jean
Monnet a koordinátorů modulů Jean Monnet) a soustředí se na rozvoj synergického působení různých dílčích
oborů a zdrojů evropských studií a na rozvíjení společných mezinárodních činností a strukturních propojení s
vysokoškolskými institucemi v dalších zemích. Zajišťuje rovněž otevřenost vůči občanské společnosti.
Centra excelence Jean Monnet hrají významnou úlohu v zapojování studentů fakult, které se obvykle nevěnují
otázkám Evropské unie, i tvůrců politických rozhodnutí, zaměstnanců veřejné správy, organizací občanské
společnosti a široké veřejnosti.

Jaké aktivity jsou v rámci této akce podporovány?
Centrum excelence Jean Monnet může vykonávat jednu nebo více následujících aktivit:

organizovat a koordinovat lidské a dokumentační zdroje související se studii Evropské unie;

vést výzkumné činnosti na konkrétní témata Evropské unie (výzkumná funkce);

vyvíjet obsah a nástroje související s tématy EU doplňující a aktualizující stávající kurzy a studijní
programy (výuková funkce);

podněcovat diskuzi a výměnu zkušeností týkajících se EU (funkce analytického střediska);

systematicky zveřejňovat výsledky výzkumných činností.

Co je úlohou organizací podílejících se na centrech excelence Jean Monnet?
Očekává se, že vysokoškolské instituce zamýšlející založit centrum excelence Jean Monnet budou uvažovat o
jeho strategickém rozvoji. Měly by poskytovat vedení a zastřešující vizi pro špičkové odborníky z řad
pedagogických a výzkumných pracovníků, které budou předpokladem jejich synergického působení vedoucího ke
špičkové společné práci na konkrétních tématech EU. Měly by podporovat a propagovat iniciativy centra a
pomáhat jejich rozvoji.
Vysokoškolské instituce jsou povinny udržovat činnosti centra excelence Jean Monnet po celou dobu trvání
projektu, a v případě nutnosti za tímto účelem i nahradit jeho akademického koordinátora. Nový akademický
koordinátor musí být rovněž držitelem katedry Jean Monnet. Nahrazení původního akademického koordinátora je
přípustné pouze ve zcela výjimečných případech a jeho podmínkou je podání písemné žádosti o schválení
výkonné agentuře, která ověří akademický profil nominovaného akademického koordinátora. Instituce by měla
podporovat centrum excelence Jean Monnet při provádění výukových, výzkumných a reflexivních činností.
Centrum excelence se může podílet na spolupráci několika institucí/organizací sídlících ve stejném městě nebo
regionu. Vždy se musí jednat o jednoznačně systémově začleněnou instituci nebo strukturu specializující se v
oboru studií Evropské unie, která je podřízena patronátu vysokoškolské instituce.

Jaká kritéria jsou používána při hodnocení center excelence Jean Monnet?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí centrum excelence Jean Monnet dodržovat, má-li být způsobilé k
udělení grantu v rámci programu Erasmus+:
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Kritéria způsobilosti
Kdo může požádat o
udělení grantu?
Trvání projektu

Trvání aktivit
Komu
se
žádosti
předkládají?
Kdy je třeba žádost
podat?
Jakým způsobem lze
žádost podat?
Další kritéria

Vysokoškolské instituce sídlící v kterékoli zemi světa. Vysokoškolské instituce
sídlící v zemích účastnících se programu musí být držiteli Listiny programu
Erasmus pro
vysokoškolské vzdělávání
(ECHE).
U
zúčastněných
vysokoškolských institucí z partnerských zemí není ECHE vyžadována.
3 roky. Držitelé smluv na dobu tří let na centra, katedry a moduly Jean Monnet
(udělovaných od roku 2011) jsou nuceni před podáním žádosti na stejný druh
projektu vyčkat skončení jednoho akademického roku následujícího po skončení
předchozího smluvního období. Na nové návrhy týkající se jiného druhu projektu,
např. v případě, že dřívější držitel katedry požádá o grant na modul, není tato
povinná přestávka uplatňována. Držitel probíhajícího modulu může rovněž
požádat o nový modul s odlišným obsahem.
3 roky.
Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v
Bruselu.
Pro projekty, které začínají 1. září musí být žádost o grant podána nejpozději do
26. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.
Podrobnosti o předkládání žádostí jsou uvedeny v Části C této Příručky.
Vysokoškolská instituce, která žádá o ustavení centra excelence, musí určit
držitele katedry Jean Monnet, který převezme akademickou odpovědnost za
centrum. O ustavení centra excelence Jean Monnet mohou tedy požádat pouze
vysokoškolská instituce, kterým byla v předchozí výzvě k předkládání návrhů
udělena katedra Jean Monnet.
Na každé jednotlivé vysokoškolské instituci lze podporovat pouze jedno centrum
excelence Jean Monnet.

Žadatelské organizace budou dále posuzovány na základě kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.

Kritéria pro udělení grantu
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:


Relevance projektu
(maximum 25 bodů)





Kvalita koncepce
realizace projektu

a

(maximum 25 bodů)





Kvalita
týmu

projektového

(maximum 25 bodů)

Dopad
výsledků

a

(maximum 25 bodů)




šíření




relevance projektu vzhledem k:
◦ cílům a prioritám akce (viz oddíly „Jaké jsou cíle programu Jean
Monnet?“ a „Co jsou centra excelence Jean Monnet?“),
◦ potřebám a cílům zúčastněné organizace a podílejících se
vysokoškolských pracovníků.
Míra, v níž návrh:
◦ odpovídá požadavku rozvíjení nových výukových, výzkumných a
diskuzních činností,
◦ vykazuje přítomnost přidané akademické hodnoty,
◦ podporuje evropská studia v instituci pořádající akci programu Jean
Monnet,
◦ zviditelňuje tento obor studia v rámci instituce pořádající činnosti
programu Jean Monnet i na vnitrostátní úrovni.
Relevance návrhu pro prioritní cílové skupiny akce:
◦ instituce sídlící v zemích, které nejsou zahrnuty do akce Jean
Monnet,
◦ instituce nebo vysokoškolské pracovníky, kteří dosud nejsou
příjemci financování v rámci programu Jean Monnet
Srozumitelnost, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně
odpovídajících etap přípravy, provádění, hodnocení, následných
postupů a šíření výsledků
Soulad cílů projektu, činností a navrhovaného rozpočtu
Kvalita a proveditelnost navrhované metodiky
Míra, v níž návrh zahrnuje účast klíčových akademických pracovníků s
vynikajícím odborným profilem a kvalifikací v konkrétních oblastech
studií Evropské unie, doloženými činnostmi na vysoké úrovni
Odpovídající profilace a odborné znalosti klíčových akademických
pracovníků podílejících se na činnostech prováděných v rámci projektu
Kvalita opatření k hodnocení výsledků výukových činností
Potenciální dopady projektu:
◦ na instituci pořádající aktivity Jean Monnet,
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◦
◦



na studenty a posluchače těžící z akce programu Jean Monnet,
na další organizace a jednotlivce účastnící se na místní, regionální,
vnitrostátní nebo evropské úrovni.
Přiměřenost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků činností v
rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet i mimo ni
V odpovídajícím případě míra, v níž návrh popisuje způsob volně
dostupného zveřejnění výsledných materiálů, dokumentace a
mediálních výstupů a jejich propagace prostřednictvím otevřených
licencí, a míra, v níž návrh neobsahuje žádná nepřiměřená omezení

Možnost financování návrhů bude posuzována pouze v případě, že v hodnocení dosáhly nejméně 60 bodů.
Kromě toho musí dosáhnout nejméně 13 bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu.

Co dalšího je dobré vědět o centrech excelence Jean Monnet?
Šíření výsledků a dopad
Na centra excelence Jean Monnet je kladen požadavek šíření a využívání výsledků organizovaných výukových a
výzkumných činností mimo okruh přímo se podílejících účastníků. Tento požadavek by měl významně zvýšit
dopady programu a přispět k systémové změně.
Programy by do rámce svých činností při šíření výsledků měly v zájmu zvýšení dopadu zahrnout vytváření a
nabídku otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) a obsahovat otevřené vzdělávací činnosti reagující na
technologický pokrok. Tento přístup by měl podnítit rozvíjení pružnějších a kreativnějších způsobů výuky a zapojit
výrazně se zvyšující počet studentů, odborníků, tvůrců politických rozhodnutí a dalších zúčastněných skupin.
Centra excelence Jean Monnet budou žádána o aktualizaci příslušných sekcí on-line nástroje Erasmus+, v němž
budou ukládány všechny informace o činnostech v programu Jean Monnet. Dále budou důrazně vybízena k
využívání existujících platforem a nástrojů (tj. adresáře programu Jean Monnet, virtuální komunity programu Jean
Monnet). Tyto funkce, jež jsou součástí celkového informačního nástroje programu Erasmus+, budou zajišťovat
informovanost široké veřejnosti o institucích a jejich kurzech v programu Jean Monnet. Na držitele grantů bude
kladen požadavek pravidelné aktualizace nástroje o výsledky jejich práce.
Centra excelence jsou vybízena k tomu, aby:

se podílela na šíření výsledků a informačních setkáních na vnitrostátní a evropské úrovni,

organizovala setkání (přednášky, semináře, pracovní setkání apod.) s tvůrci politických rozhodnutí na
místní, regionální a národní úrovni a se zástupci občanské společnosti a škol,

rozšiřovala výsledky svých činností prostřednictvím organizace seminářů nebo přednášek zaměřených
na širokou veřejnost a zástupce občanské společnosti a přizpůsobených tomuto publiku,

vytvářela síťová propojení s dalšími centry excelence, katedrami Jean Monnet, koordinátory modulů a
podporovanými institucemi,

využívala otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), publikovala shrnutí, obsah a plán svých činností spolu
s očekávanými výsledky.

Jaká jsou pravidla pro financování?
V případě výběru projektu se budou na grant vztahovat následující pravidla financování:
Náklady na
aktivity

Uznatelné náklady
Uznatelné přímé náklady

mzdové náklady

cestovní náklady a
náhrady

náklady realizované
subdodavatelsky
(nejvýše
30 %
uznatelných přímých
nákladů)

náklady na vybavení
(nejvýše
10%
uznatelných přímých
nákladů)

náklady na výuku

ostatní náklady

Mechanismus
Podíl
uznatelných
nákladů

Částka
80 %
celkových
uznatelných
nákladů
(pokud
žadatel nepožádá o
nižší procentuální
část grantu)
Nejvýše 100 000 €

Alokační pravidla
Podmínka:
V žádosti o grant
budou jednoznačně
stanoveny cíle a
pracovní program.

Uznatelné nepřímé náklady
Paušální částka nepřesahující
7%
uznatelných
přímých
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nákladů projektu je způsobilá k
zahrnutí do nepřímých nákladů
a
představuje
obecné
administrativní
náklady
příjemce, na něž lze pohlížet
jako na příslušející k projektu
(např. výdaje za elektřinu a
připojení k internetu, výdaje za
nemovitosti, mzdové náklady
stálých zaměstnanců apod.)

PODPORA INSTITUCÍM A SPOLKŮM V PROGRAMU JEAN MONNET
Co je podpora institucím a spolkům v programu Jean Monnet?
Tato aktivita programu Jean Monnet spočívá v následujícím přístupu:


Podpora institucím

Jean Monnet podporuje instituce posilující výukové a školicí aktivity týkající se témat Evropské unie na
postgraduální úrovni nebo zacílené na další zájemce. Podporuje rovněž rozvíjení činností zaměřených na
vypracovávání, analýzu a popularizaci témat souvisejících s Evropskou unií a na jejich výuku.


Podpora spolkům

Jean Monnet podporuje spolky, jejichž výslovným účelem je přispívat ke studiu evropského integračního procesu.
Přístup těchto spolků by měl být mezioborový a otevřený všem zajímajícím se profesorům, vyučujícím a
výzkumníkům specializujícím se na otázky Evropské unie v příslušné zemi nebo regionu. Spolky by měly
reprezentativním způsobem na regionální, vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni zastupovat akademickou
komunitu věnující se studiím Evropské unie. Podporovány budou výhradně takové spolky, které jsou úředně
registrovány a disponují samostatnou právní subjektivitou.

Jaké aktivity jsou v rámci této akce podporovány?
Po dobu trvání grantu obvykle instituce a spolky uskutečňují širokou řadu činností, jako například:
V případě institucí:

shromažďují, rozvíjejí, analyzují a rozšiřují fakta a znalosti o Evropské unii,

organizují magisterské kurzy o otázkách Evropské unie nebo pokročilou odbornou přípravu pro
pracovníky z praxe, zaměstnance místní nebo regionální správy.
V případě spolků:

organizují a uskutečňují statutární činnosti spolku týkající se studií Evropské unie a otázek Evropské
unie (např. publikují zpravodaje, provozují internetové stránky věnované této tematice, organizují
každoroční setkání svých statutárních orgánů, organizují zvláštní propagační akce zaměřené na
zvyšování viditelnosti témat týkajících se Evropské unie apod.),

rozšiřují informace o Evropské unii mezi širší veřejností, a podporují tak aktivní občanství.

Jaká je úloha institucí a spolků?
Instituce a spolky programu Jean Monnet by se měly stát referenčními pracovišti pro tematické oblasti související
s Evropskou unií, které pokrývají.
Měly by tvořit opěrné body při vzájemném posilování různých opatření a být středisky rozšiřování znalostí; měly
by také přispívat ke shromažďování a využívání informací i k poskytování analýz a výhledů vývoje konkrétních
témat.
Instituce a spolky jsou za své návrhy v konečném důsledku odpovědné. Jsou povinny provádět činnosti popsané
ve svých pracovních programech po celou dobu trvání grantu.

Jaká kritéria jsou používána při hodnocení podpory institucím a spolkům programu
Jean Monnet?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí podpora institucím a spolkům programu Jean Monnet dodržovat,
má-li být způsobilá k udělení grantu v rámci programu Erasmus+:
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Kritéria způsobilosti
Kdo může požádat o
udělení grantu?

Instituce programu Jean Monnet:
Instituce činné v tematické oblasti Evropské unie sídlící v kterékoli zemi světa.
Vymezené evropské instituce sledující účel evropského významu (stanovené na
základě právního rámce programu Erasmus+) ani vysokoškolské instituce, které
jsou způsobilé jako centra excelence Jean Monnet nebo jako hostitelé kateder
Jean Monnet, nejsou způsobilé k žádosti o tento druh podpory.
Spolky programu Jean Monnet:
Každý spolek vysokoškolských pedagogických pracovníků a výzkumníků
zaměřující se na studia Evropské unie sídlící v kterékoli zemi světa. Výslovným
účelem spolku musí být přispívání ke studiu evropského integračního procesu na
vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni. Přístup spolku musí být mezioborový.
3 roky.
Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v
Bruselu.
Pro projekty, které začínají 1. září musí být žádost o grant podána nejpozději do
26. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.
Podrobnosti o předkládání žádostí jsou uvedeny v Části C této Příručky.

Trvání projektu
Komu
se
žádosti
předkládají?
Kdy je třeba žádost
podat?
Jakým způsobem lze
žádost podat?

Žadatelské organizace budou dále posuzovány na základě kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.

Kritéria pro udělení grantu
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:

Relevance
projektu
(maximum 25 bodů)







Kvalita
koncepce
realizace projektu
(maximum 25 bodů)

a





Kvalita
projektového
týmu
(nejvýše 25 bodů)




Dopad a šíření výsledků
(nejvýše 25 bodů)






Relevance projektu vzhledem k:
◦ cílům a prioritám akce (viz oddíly „Jaké jsou cíle programu Jean
Monnet?“ a „Co je podpora institucím a spolkům v programu Jean
Monnet?“),
◦ potřebám a cílům zúčastněné organizace a podílejících se
vysokoškolských pracovníků.
Míra, v níž návrh:
◦ odpovídá požadavku rozvíjení nových výukových, výzkumných a
diskuzních činností,
◦ vykazuje přítomnost přidané akademické hodnoty,
◦ podporuje studia Evropské unie v instituci pořádající akci
programu Jean Monnet,
◦ zviditelňuje tento obor studia v rámci instituce pořádající akci
programu Jean Monnet i na vnitrostátní úrovni.
Relevance návrhu pro prioritní cílové skupiny akce:
◦ instituce sídlící v zemích, které nejsou zahrnuty do akce Jean
Monnet,
◦ instituce nebo spolky, které dosud nejsou příjemci financování v
rámci programu Jean Monnet.
Srozumitelnost, úplnost a kvalita pracovního programu včetně
odpovídajících etap přípravy, provádění, hodnocení, následných
postupů a šíření výsledků
Soulad cílů projektu, činností a navrhovaného rozpočtu
Kvalita a proveditelnost navrhované metodiky
Míra, v níž návrh zahrnuje účast klíčových vysokoškolských
pracovníků s vynikajícím odborným profilem a kvalifikací v konkrétních
oblastech studií Evropské unie, doloženými činnostmi na vysoké
úrovni
Odpovídající profilace a odborné znalosti klíčových vysokoškolských
pracovníků podílejících se na činnostech prováděných v rámci projektu
Kvalita opatření k hodnocení výsledků výukových činností
Potenciální dopady projektu:
◦ na instituci pořádající akci Jean Monnet,
◦ na studenty a posluchače těžící z akce programu Jean Monnet,
◦ na další organizace a jednotlivce účastnící se na místní,
regionální, vnitrostátní nebo evropské úrovni.
Přiměřenost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků činností
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v rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet i mimo ni
V odpovídajícím případě míra, v níž návrh popisuje způsob volně
dostupného zveřejnění výsledných materiálů, dokumentace a
mediálních výstupů a jejich propagace prostřednictvím otevřených
licencí, a míra, v níž návrh neobsahuje žádná nepřiměřená omezení

Možnost financování návrhů bude posuzována pouze v případě, že v hodnocení dosáhly nejméně 60 bodů.
Kromě toho musí dosáhnout nejméně 13 bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu.

Co dalšího je dobré vědět o podpoře institucím programu Jean Monnet?
Šíření výsledků a dopad
Na instituce a spolky vybrané v rámci této akce je kladen požadavek na šíření a využívání výsledků jejich
výukových a výzkumných činností mimo okruh přímo se podílejících účastníků. Tento požadavek by měl
významně zvýšit dopady programu a přispět k systémové změně.
Programy by do rámce svých činností při šíření výsledků měly v zájmu zvýšení dopadu zahrnout vytváření a
nabídku otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) a obsahovat otevřené vzdělávací činnosti reagující na
technologický pokrok. Tento přístup by měl podnítit rozvíjení pružnějších a kreativnějších způsobů výuky a zapojit
do nich výrazně se zvyšující počet studentů, odborníků, tvůrců politických rozhodnutí a dalších zúčastněných
skupin.
Všechny instituce a spolky, kterým byl poskytnut grant v programu Jean Monnet, budou žádány o aktualizaci
příslušných sekcí on-line nástroje Erasmus+, v němž budou ukládány všechny informace o činnostech v
programu Jean Monnet. Dále budou důrazně vybízeny k využívání existujících platforem a nástrojů (tj. adresáře
programu Jean Monnet, virtuální komunity programu Jean Monnet). Tyto funkce, jež jsou součástí celkového
informačního nástroje programu Erasmus+, budou zajišťovat informovanost široké veřejnosti o institucích a jejich
kurzech v programu Jean Monnet. Na držitele grantů bude kladen požadavek pravidelného doplňování nástroje o
výsledky jejich práce.

Jaká jsou pravidla pro financování?
V případě výběru projektu se budou na grant vztahovat následující pravidla financování:
Uznatelné náklady
Náklady na
aktivity

Uznatelné přímé náklady

mzdové náklady

cestovní náklady a
náhrady

náklady realizované
subdodavatelsky
(nejvýše
30 %
uznatelných přímých
nákladů)

náklady na vybavení
(nejvýše
10 %
uznatelných přímých
nákladů)

náklady na výuku

ostatní náklady

Mechanismus
financování
Podíl
uznatelných
nákladů

Částka

Alokační pravidla

V případě institucí:
Horní mez není
stanovena.

Podmínka:
V žádosti o grant
budou jednoznačně
stanoveny cíle a
pracovní program.

V případě spolků:
nejvýše
50 000 €
Pro
všechny
projekty:
80 %
celkových
způsobilých
nákladů
(pokud
žadatel nepožádá o
nižší procentuální
část grantu)

Uznatelné nepřímé náklady
Paušální částka nepřesahující
7%
uznatelných
přímých
nákladů projektu je způsobilá k
zahrnutí do nepřímých nákladů
a
představuje
obecné
administrativní
náklady
příjemce, na něž lze pohlížet
jako na příslušející k projektu
(např. výdaje za elektřinu a
připojení k internetu, výdaje za
nemovitosti, mzdové náklady
stálých zaměstnanců apod.)
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SÍTĚ JEAN MONNET (DISKUZE POLITICKÝCH ROZHODNUTÍ V AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ)
Co jsou sítě programu Jean Monnet?
Sítě programu Jean Monnet podporují vytváření a rozvoj sdružení mezinárodních aktérů (vysokoškolských
institucí, center excelence, ústavů, pracovních skupin, individuálních odborníků atd.) v oblasti studií Evropské
unie.
Přispívají ke shromažďování informací, sdílení postupů, budování znalostí a propagaci evropského integračního
procesu po celém světě. V rámci této akce lze podpořit rovněž posilování stávajících sítí podporujících konkrétní
činnosti, zejména podněcujících účast mladých výzkumníků na tématech souvisejících s EU.
Tyto projekty budou založeny na návrzích jednoho účastníka, zaměřených na činnosti, jež nelze úspěšně završit
na úrovni jednoho státu a které vyžadují účast nejméně pěti partnerských institucí (včetně žádající instituce) z pěti
různých zemí. Jejich účelem je realizovat projekty, které mají spíše mezinárodní dopad překračující význam
jednoho státu.

Jaké aktivity jsou v rámci této akce podporovány?
Po dobu trvání projektu sítě obvykle uskutečňují širokou řadu aktivit, jako například:

shromažďují a propagují informace a výsledky týkající se metodiky výzkumu a výuky na vysoké úrovni
týkající se studií EU,

prohlubují spolupráci mezi různými vysokoškolskými institucemi a dalšími zúčastněnými orgány v celé
Evropě a na celém světě,

sdílejí znalosti a odborné poznatky s cílem vzájemného obohacení osvědčených postupů,

prosazují spolupráci a vytvářejí platformu pro sdílení vědomostí na vysoké úrovni týkajících se
závažných témat EU s veřejnými aktéry a s útvary Evropské komise.

Co je úlohou organizací podílejících se na sítích programu Jean Monnet?
Sítě programu Jean Monnet by se měly stát referenčními pracovišti pro tematické oblasti související s Evropskou
unií, které pokrývají. Měly by se stát opěrnými body při vzájemném posilování různých opatření a být středisky
rozšiřování znalostí; měly by také přispívat ke shromažďování a využívání informací i k poskytování analýz a
výhledů vývoje konkrétních témat.
Za své návrhy nesou vysokoškolské instituce koordinující sítě programu Jean Monnet konečnou odpovědnost.
Jsou povinny provádět činnosti popsané v jejich pracovních programech po celou dobu trvání grantu.

Jaká kritéria jsou používána při hodnocení podpory sítím programu Jean Monnet?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí síť programu Jean Monnet dodržovat, má-li být způsobilá k udělení
grantu v rámci programu Erasmus+:

Kritéria způsobilosti
Kdo může požádat o
udělení grantu?

Trvání projektu
Komu
se
žádosti
předkládají?
Kdy je třeba žádost
podat?
Jakým způsobem lze
žádost podat?

Vysokoškolské instituce nebo jiná organizace činná v oblasti evropské integrace,
sídlící v kterékoli zemi světa. Žadatel musí být koordinátorem sítě zahrnující
nejméně pět zúčastněných institucí z pěti různých zemí. Vymezené evropské
instituce (stanovené na základě právního rámce programu Erasmus+) sledující
účel evropského významu nejsou způsobilé v rámci této akce předkládat žádosti.
3 roky.
Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v
Bruselu.
Pro projekty, které začínají 1. září musí být žádost o grant podána nejpozději do
26. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.
Podrobnosti o předkládání žádostí jsou uvedeny v Části C této příručky.

Žadatelské organizace budou dále posuzovány na základě kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této Příručky.
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Kritéria pro udělení
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:

Relevance projektu
(maximum 25 bodů)







Kvalita koncepce a
realizace projektu
(maximum 25 bodů)






Kvalita projektového
týmu
(maximum 25 bodů)





Dopad
a
šíření
výsledků
(nejvýše 25 bodů)







Relevance projektu vzhledem k:
◦ cílům a prioritám akce (viz oddíly „Jaké jsou cíle programu Jean
Monnet?“ a „Co jsou sítě programu Jean Monnet?“),
◦ potřebám a cílům zúčastněné organizace a podílejících se
vysokoškolských pracovníků.
Míra, v níž návrh:
◦ odpovídá požadavku rozvíjení nových výukových, výzkumných a
diskuzních činností,
◦ vykazuje přítomnost přidané akademické hodnoty,
◦ podporuje evropská studia v hostitelské instituci akce programu
Jean Monnet i v ostatních členských institucích sítě,
◦ zviditelňuje tento obor studia v rámci hostitelské instituce akce
programu Jean Monnet, v ostatních členských institucích sítě a na
vnitrostátní i mezinárodní úrovni.
Relevance návrhu pro prioritní cílové skupiny akce:
◦ instituce sídlící v zemích, které nejsou zahrnuty do akce Jean
Monnet,
◦ instituce nebo vysokoškolské pracovníky, kteří dosud nejsou
příjemci financování v rámci programu Jean Monnet.
Srozumitelnost, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně
odpovídajících etap přípravy, provádění, hodnocení, následných
postupů a šíření výsledků
Soulad cílů projektu, činností a navrhovaného rozpočtu
Kvalita a proveditelnost navrhované metodiky
Návrh a řízení činností sítě včetně komunikačních prostředků spojujících
účastníky
Míra, v níž návrh zahrnuje účast klíčových akademických pracovníků s
vynikajícím odborným profilem a kvalifikací v konkrétních oblastech
studií Evropské unie, doloženými činnostmi na vysoké úrovni
Odpovídající profilace a odborné znalosti klíčových akademických
pracovníků podílejících se na činnostech prováděných v rámci projektu
Složení sítě ve smyslu pokrytí různých zeměpisných oblastí a zahrnutí
doplňujících se dovedností
Kvalita opatření k hodnocení výsledků výukových činností
Potenciální dopady a multiplikační účinek projektu:
◦ na instituci pořádající akci programu Jean Monnet a na členské
instituce sítě,
◦ na studenty a posluchače těžící z akce programu Jean Monnet,
◦ na další organizace a jednotlivce účastnící se na místní, regionální,
vnitrostátní, mezinárodní nebo evropské úrovni.
Přiměřenost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků činností v
rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet i mimo ni
V odpovídajícím případě míra, v níž návrh popisuje způsob volně
dostupného zveřejnění výsledných materiálů, dokumentace a
mediálních výstupů a jejich propagace prostřednictvím otevřených
licencí, a míra, v níž návrh neobsahuje žádná nepřiměřená omezení

Možnost financování návrhů bude posuzována pouze v případě, že v hodnocení dosáhly nejméně 60 bodů.
Kromě toho musí dosáhnout nejméně 13 bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu.

Jaké další informace o podpoře sítím programu Jean Monnet je vhodné znát?
Šíření výsledků a dopad
Na sítě vybrané v rámci této akce je kladen požadavek šíření a využívání výsledků jejich činností mimo okruh
přímo se podílejících účastníků. Tento požadavek by měl významně zvýšit dopady programu a přispět k
systémové změně.
V zájmu zvýšení dopadu by sítě mezi své činnosti při šíření výsledků měly zařadit přípravu nástrojů a setkání
přizpůsobených jejich cílům.
Všechny sítě programu Jean Monnet budou žádány o aktualizaci příslušných sekcí on-line nástroje Erasmus+, v
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němž budou ukládány všechny informace o činnostech v programu Jean Monnet. Dále budou důrazně vybízeny k
využívání existujících platforem a nástrojů (tj. adresáře programu Jean Monnet, virtuální komunity programu Jean
Monnet). Tyto funkce, jež jsou součástí celkového informačního nástroje programu Erasmus+, budou zajišťovat
informovanost široké veřejnosti o činnostech sítí programu Jean Monnet. Na držitele grantů bude kladen
požadavek pravidelného doplňování nástroje o výsledky jejich práce.
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Jaká jsou pravidla pro financování?
V případě výběru projektu se budou na grant vztahovat následující pravidla financování:
Uznatelné náklady
Náklady na
aktivity

Uznatelné přímé náklady

mzdové náklady

cestovní náklady a
náhrady

náklady
realizované
subdodavatelsky
(nejvýše
30 %
uznatelných přímých
nákladů)

náklady na vybavení
(nejvýše
10 %
uznatelných přímých
nákladů)

náklady na výuku

ostatní náklady

Mechanismus
financování
Podíl
uznatelných
nákladů

Částka

Alokační pravidla

Nejvýše 300 000 €

Podmínka:
V žádosti o grant
budou jednoznačně
stanoveny cíle a
pracovní program.

80 %
celkových
způsobilých
nákladů
(pokud
žadatel nepožádá o
nižší procentuální
část grantu)

Uznatelné nepřímé náklady
Paušální částka nepřesahující
7%
způsobilých
přímých
nákladů projektu je způsobilá k
zahrnutí do nepřímých nákladů
a
představuje
obecné
administrativní
náklady
příjemce, na něž lze pohlížet
jako na příslušející k projektu
(např. výdaje za elektřinu a
připojení k internetu, výdaje za
nemovitosti, mzdové náklady
stálých zaměstnanců apod.)

PROJEKTY JEAN MONNET (DISKUZE POLITICKÝCH ROZHODNUTÍ V AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ)
Co jsou projekty programu Jean Monnet?
Projekty programu Jean Monnet podporují inovaci, vzájemné podněcování rozvoje a rozšiřování obsahu
týkajícího se Evropské unie. Projekty budou vycházet z návrhu jednoho účastníka – přestože navrhované aktivity
mohou zahrnovat i další partnery – a doba jejich trvání může dosahovat 12 až 24 měsíců.




„Inovační“ projekty zkoumají nové úhly pohledu a odlišné metody zaměřené na zvyšování
přitažlivosti tematiky Evropské unie a přizpůsobené různým cílovým skupinám (např. projekty v rámci
iniciativy „Učení o EU ve škole“).
„Vzájemně podněcující“ projekty podporují diskuzi a reflexi otázek Evropské unie a prohlubují
znalosti Unie a jejích procesů. Účelem těchto projektů je podněcovat poznávání EU v konkrétních
souvislostech.
Projekty „rozšiřující obsah“ zahrnují především činnosti shromažďování a šíření informací.

Jaké aktivity jsou podporovány v rámci projektů programu Jean Monnet?
Projekty po dobu svého trvání obvykle uskutečňují širokou řadu činností, jako je například:






vývoj a testování nově navržených metodik, obsahů a nástrojů pro konkrétní témata Evropské unie,
vývoj akademického obsahu a nástrojů navržených zvláště pro studenty a školy/fakulty, které se obvykle
nevěnují otázkám EU (např. politika ochrany spotřebitelů v EU pro studenty lékařství, zdravotní péče a
veterinárního lékařství),
vytváření virtuálních školních tříd zaměřených na konkrétní tematické oblasti a jejich testování v různém
prostředí,
návrh, realizace a provádění samovzdělávacích nástrojů podporujících aktivní občanství v EU,
vývoj a poskytování vhodného vzdělávacího obsahu a nových/upravených didaktických materiálů pro
výuku o otázkách Evropské unie na úrovni základního a středního vzdělávání (Učení o EU ve škole),
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návrh a uskutečňování vzdělávání učitelů a navazujícího vzdělávání učitelů, které jim poskytne
odpovídající znalosti a dovednosti pro výuku předmětů týkajících se Evropské unie,
poskytování aktivit navržených zvláště za účelem seznamování s Evropskou unií žákům na úrovni
základních a středních škol a v institucích odborného vzdělávání a přípravy,
zvyšování úrovně znalostí a prohlubování dynamiky ústavů/kateder/výzkumných skupin na fakultě/škole,
která projevila zvláštní zájem/potřebu, prostřednictvím společných akademických činností,
společné rozvíjení obsahu a společná výuka studentů zahrnující větší počet institucí. Zúčastněné
instituce mohou organizovat společné činnosti, přípravu nástrojů využívaných v kurzech, poskytování
kurzů o otázkách EU, a to zejména v rámci studijních oborů, které nejsou tradičně spojovány s touto
studijní tematikou,
podpora informačních činností a šíření výsledků mezi zaměstnanci veřejné správy, odborníky na
konkrétní témata a obecně směrem k občanské společnosti,
organizace konferencí, seminářů nebo kulatých stolů k podstatným otázkám Evropské unie.

Co je úlohou organizací podílejících se na projektech programu Jean Monnet?
Instituce, která projekt navrhuje, je povinna připravit srozumitelnou a udržitelnou strategii včetně podrobného
pracovního programu obsahujícího údaje o očekávaných výsledcích. Měla by doložit potřebnost navrhovaných
činností, určit přímé a nepřímé příjemce opatření a zaručit aktivní úlohu všech zúčastněných organizací.
Návrhy budou podepsány oprávněným zástupcem vysokoškolských institucí (nebo jiných způsobilých organizací)
a budou obsahovat informace o právním postavení, účelu a činnostech instituce předkládající žádost. Za své
návrhy nesou vysokoškolské instituce (nebo jiné způsobilé organizace) konečnou odpovědnost. Jsou povinny
provádět činnosti popsané v jejich projektech po celou dobu trvání projektu.

Jaká kritéria jsou používána při hodnocení projektů programu Jean Monnet?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí projekt programu Jean Monnet dodržovat, má-li být způsobilý k
udělení grantu v rámci programu Erasmus+:

Kritéria způsobilosti
Kdo může požádat o
udělení grantu?

Počet
zúčastněných
organizací
Trvání projektu
Komu
se
žádosti
předkládají?
Kdy je třeba žádost
podat?
Jakým způsobem lze
žádost podat?

Vysokoškolské instituce nebo jiné organizace činné v tematické oblasti Evropské
unie, sídlící v kterékoli zemi světa. Vymezené instituce (stanovené na základě
právního rámce programu Erasmus+) sledující účel evropského významu nejsou
způsobilé v rámci této akce předkládat žádosti. Zařízení základního a středního
vzdělávání nejsou způsobilé k předkládání žádostí, mohou se však aktivně
podílet na realizaci činností projektu.
Vlastní žádost je podávána jedinou organizací (žadatelem). Projekt může v další
fázi zahrnout další organizace.
12 až 24 měsíců.
Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v
Bruselu.
Pro projekty, které začínají 1. září musí být žádost o grant podána nejpozději do
26. března téhož roku, 12:00 (poledne) SEČ.
Podrobnosti o předkládání žádostí jsou uvedeny v Části C této Příručky

Žadatelské organizace budou dále posuzovány na základě kritérií pro vyloučení a výběr. Další informace jsou
uvedeny v Části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:

Relevance projektu
(maximum 25 bodů)





Relevance projektu vzhledem k:
◦ cílům a prioritám akce (viz oddíly Jaké jsou cíle programu Jean
Monnet a Co jsou projekty programu Jean Monnet),
◦ konkrétním cílům projektů programu Jean Monnet (v oblasti inovací,
vzájemného podněcování, rozšiřování obsahu),
◦ potřebám a cílům zúčastněné organizace a podílejících se
vysokoškolských pracovníků.
Míra, v níž návrh:
◦ odpovídá požadavku rozvíjení nových výukových, výzkumných a
diskuzních činností,
◦ vykazuje přítomnost přidané akademické hodnoty,
◦ podporuje evropská studia v instituci pořádající akci programu Jean
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Monnet,
zviditelňuje tento obor studia v rámci instituce pořádající činnosti
programu Jean Monnet i na vnitrostátní úrovni.
Význam návrhu pro prioritní cílové skupiny akce:
◦ instituce sídlící v zemích, které nejsou zahrnuty do akce Jean
Monnet,
◦ instituce nebo vysokoškolské pracovníky, kteří dosud nejsou
příjemci financování v rámci programu Jean Monnet.
Srozumitelnost, úplnost a kvalita pracovního programu včetně
odpovídajících etap přípravy, provádění, hodnocení, následných
postupů a šíření výsledků
Soulad cílů projektu, činností a navrhovaného rozpočtu
Kvalita a proveditelnost navrhované metodiky
Míra, v níž návrh zahrnuje účast klíčových akademických pracovníků s
vynikajícím odborným profilem a kvalifikací v konkrétních oblastech
studií Evropské unie, doloženými činnostmi na vysoké úrovni
Odpovídající profilace a odborné znalosti klíčových akademických
pracovníků podílejících se na činnostech prováděných v rámci projektu
V případě projektů zaměřených na studenty základních a středních škol:
účast pracovníků účastnících se projektu s přiměřenými pedagogickými
dovednostmi
Kvalita opatření k hodnocení výsledků výukových činností
Potenciální dopady projektu:
◦ na instituci pořádající akci Jean Monnet,
◦ na studenty a posluchače těžící z akce programu Jean Monnet,
◦ na další organizace a jednotlivce účastnící se na místní, regionální,
vnitrostátní nebo evropské úrovni
Přiměřenost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků činností v
rámci instituce pořádající akci programu Jean Monnet i mimo ni
V odpovídajícím případě míra, v níž návrh popisuje způsob volně
dostupného zveřejnění výsledných materiálů, dokumentace a
mediálních výstupů a jejich propagace prostřednictvím otevřených
licencí, a míra, v níž návrh neobsahuje žádná nepřiměřená omezení
◦



Kvalita koncepce a
realizace projektu
(maximum 25 bodů)





Kvalita projektového
týmu
(maximum 25 bodů)





Dopad
a
šíření
výsledků
(maximum 25 bodů)







Možnost financování návrhů bude posuzována pouze v případě, že v hodnocení dosáhly nejméně 60 bodů.
Mimoto musí dosáhnout nejméně 13 bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu.

Co dalšího je dobré vědět o projektech programu Jean Monnet?
Šíření výsledků a dopad
Na projekty programu Jean Monnet je kladen požadavek šíření a využívání výsledků činností mimo okruh přímo
se podílejících účastníků. Tento požadavek by měl významně zvýšit dopady programu a přispět k systémové
změně.
Organizátoři projektů programu Jean Monnet budou žádáni o aktualizaci příslušných sekcí on-line nástroje
Erasmus+, v němž budou ukládány všechny informace o činnostech v programu Jean Monnet. Dále budou
důrazně vybízeni k využívání existujících platforem a nástrojů (tj. adresáře programu Jean Monnet, virtuální
komunity programu Jean Monnet). Tyto funkce, jež jsou součástí celkového informačního nástroje programu
Erasmus+, budou zajišťovat informovanost široké veřejnosti o dosažených výsledcích. Na držitele grantů bude
kladen požadavek pravidelné aktulizace nástroje o výsledky jejich práce.
Organizátoři projektů programu Jean Monnet jsou vybízeni k tomu, aby:

se podíleli na šíření výsledků a na informačních setkáních na vnitrostátní a evropské úrovni,

organizovali setkání (přednášky, semináře, pracovní setkání apod.) s tvůrci politických rozhodnutí na
místní, regionální a vnitrostátní úrovni a se zástupci občanské společnosti a škol,

rozšiřovali výsledky svých činností prostřednictvím organizace seminářů nebo přednášek zaměřených na
širokou veřejnost a zástupce občanské společnosti a přizpůsobených tomuto publiku,

vytvářeli síťová propojení s centry excelence, katedrami Jean Monnet, koordinátory modulů a
podporovanými institucemi a spolky,

využívali otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), publikovali shrnutí, obsah a plán svých činností spolu s
očekávanými výsledky.
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Jaká jsou pravidla pro financování?
Rozpočet projektu musí být navržen v souladu s těmito pravidly financování (částky uvedeny v eurech):

Maximální výše grantu uděleného projektu v programu Jean Monnet:
(částka představující nejvýše 75 % celkových nákladů)
Uznatelné náklady
Účast na konferencích

Cestovní náklady (jiní
než místní přednášející)

Náhrady (jiní než místní
přednášející)
Vedlejší činnosti

příspěvek na náklady
související s organizací
konferencí,
seminářů,
pracovních setkání apod.,
s
výjimkou
nákladů
souvisejících s účastí
jiných
než
místních
přednášejících
příspěvek na cestovní
výdaje
jiných
než
místních přednášejících
účastnících
se
konference určený na
cestu z jejich působiště
na místo konání a zpět

příspěvek na náhrady pro
jiné
než
místní
přednášející účastnící se
konference
příspěvek na jakékoli
další okrajové náklady
související s vedlejšími
činnostmi rozvíjenými v
rámci
akce:
např.
akademické
činnosti
navazující na setkání,
tvorba
a
údržba
internetových
stránek,
tisková příprava, tisk a
distribuce
publikací,
náklady na tlumočení,
produkční náklady

60 000 EUR

Mechanismus
financování
Jednotkové náklady

Částka

Jednotkové náklady

Jednotkové náklady

V
případě
cestovní
vzdálenosti od 100 do
499 km: 180 EUR na
účastníka
V
případě
cestovní
vzdálenosti od 500 do
1999 km: 275 EUR na
účastníka
V
případě
cestovní
vzdálenosti od 2000 do
2999 km: 360 EUR na
účastníka
V
případě
cestovní
vzdálenosti od 3000 do
3999 km: 530 EUR na
účastníka
V
případě
cestovní
vzdálenosti od 4000 do
7999 km: 820 EUR na
účastníka
V
případě
cestovní
vzdálenosti 8000 km a
větší:
1100 EUR
na
účastníka
D.3 na den a účastníka

Jednorázová částka

25 000 EUR

D.2 na den a účastníka

Konkrétní částky platné pro projekty programu Jean Monnet jsou uvedeny v oddílu Jednotkové náklady programu
Jean Monnet v závěru kapitoly o programu Jean Monnet této Příručky.
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Jednotkové náklady programu Jean Monnet
D.1 – náklady na výuku (v eurech na vyučovací hodinu)
Částky se liší v závislosti na zemi, kde výuka probíhá.

Programové země
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
Makedonská republika
Island
Lichtenštejnsko
Norsko
Švýcarsko
Turecko

200
80
107
200
200
107
172
129
161
184
96
166
151
98
106
200
104
138
200
200
104
126
81
136
114
193
200
184
80
159
80
200
200
87

Partnerské země
Antigua a Barbuda
Austrálie
Bahrajn
Barbados
Brunej
Kanada
Chile
Rovníková Guinea
Hongkong
Izrael
Japonsko
Korejská republika
Kuvajt
Libye
Mexiko
Nový Zéland
Omán
Katar
Ruská federace
Svatý Kryštof a Nevis
Saúdská Arábie
Seychely
Singapur

92
200
110
94
200
200
83
131
200
144
178
153
200
90
86
153
131
200
109
84
126
126
200
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Trinidad a Tobago
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
Další země

115
200
200
80

D.2 – náklady na konference (v eurech na den)
Částky se liší v závislosti na zemi, kde činnost probíhá.

Programové země
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
Makedonská republika
Island
Lichtenštejnsko
Norsko
Švýcarsko
Turecko

88
40
55
94
90
47
75
56
70
80
42
73
66
43
47
144
46
60
97
94
45
55
40
59
50
84
95
81
40
69
40
138
118
40

Partnerské země
Argentina
Austrálie
Bahrajn
Barbados
Brunej
Kanada
Rovníková Guinea
Hongkong
Izrael
Japonsko
Korejská republika
Kuvajt
Macao
Nový Zéland
Omán
Katar
Ruská federace
Saúdská Arábie
Seychely
Singapur

44
90
43
41
115
89
57
117
63
78
67
110
154
67
57
194
48
55
55
133
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Trinidad a Tobago
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
Další země

50
107
109
40

D.3 - náhrady pro jiné než místní přednášející (v eurech na den)
Částky se liší v závislosti na zemi, kde činnost probíhá.

Programové země
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
Makedonská republika
Island
Lichtenštejnsko
Norsko
Švýcarsko
Turecko

232
227
230
270
208
181
254
222
212
245
180
230
238
211
183
237
222
205
263
225
217
204
222
180
205
244
257
276
210
245
175
220
220
220

Partnerské země
Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Andorra
Angola
Antigua a Barbuda
Argentina
Arménie
Austrálie
Ázerbájdžán
Bahamy
Bahrajn
Bangladéš
Barbados
Bělorusko
Belize
Benin
Bhútán
Bolívie
Bosna a Hercegovina

125
210
170
195
280
225
285
280
210
270
190
275
190
215
225
185
150
180
150
200
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Botswana
Brazílie
Brunej
Burkina Faso
Burundi
Kambodža
Kamerun
Kanada
Kapverdy
Středoafrická republika
Čad
Chile
Čína
Kolumbie
Komory
Kazachstán
Keňa
Kiribati
Korea, LDR
Korejská republika
Kosovo (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN
1244/1999)
Kuvajt
Kyrgyzstán
Laos
Libanon
Lesotho
Libérie
Libye
Macao
Madagaskar
Malawi
Malajsie
Maledivy
Mali
Marshallovy ostrovy
Mauritánie
Mauricius
Mexiko
Mikronésie
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Černá Hora
Maroko
Mosambik
Myanmar
Namibie
Nauru
Nepál
Nový Zéland
Nikaragua
Niger
Nigérie
Niue
Omán
Pákistán
Palau
Palestinské území
Panama
Papua Nová Guinea
Paraguay
Peru
Filipíny
Katar
Ruská federace
Rwanda

185
245
225
145
165
165
160
230
125
140
210
245
210
170
135
245
225
205
230
300
220
280
255
195
260
150
235
225
150
155
215
250
185
155
185
125
200
255
190
250
170
160
220
205
200
125
135
185
185
185
185
125
235
185
205
180
185
170
210
190
190
210
210
200
365
225
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Svatý Kryštof a Nevis
Svatá Lucie
Svatý Vincenc a Grenadiny
Samoa
San Marino
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Saúdská Arábie
Senegal
Srbsko
Seychely
Sierra Leone
Singapur
Šalomounovy ostrovy
Somálsko
Jižní Afrika
Srí Lanka
Súdán
Surinam
Svazijsko
Sýrie
Tádžikistán
Tchaj-wan
Tanzanie
Thajsko
Togo
Tonga
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turkmenistán
Tuvalu
Uganda
Ukrajina
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
Uruguay

270
215
265
185
175
155
280
200
220
225
190
225
170
175
195
155
270
180
140
225
185
255
250
205
155
155
175
145
230
185
235
270
265
280
215
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SPORT
JAKÉ AKCE JSOU PODPOROVÁNY?
Prostřednictvím této Příručky k programu jsou prováděny tyto akce v oblasti sportu:



Partnerství pro spolupráci,
Neziskové evropské sportovní akce.

Erasmus+ dále podporuje akce posilující vědeckou základnu pro politická rozhodnutí (studie, shromažďování dat,
průzkumy atd.), akce podněcující dialog s významnými evropskými zúčastněnými stranami (Sportovní fórum EU,
konference, setkání, semináře atd.) a rozhovory o politických rozhodnutích mezi členskými státy (akce
předsednictví EU). Tyto akce budou provedeny Evropskou komisí buď přímo, nebo prostřednictvím výkonné
agentury. Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách Evropská komise a výkonné agentury.
Mezi konkrétní cíle sledované v rámci programu Erasmus+ v oblasti sportu patří:

řešení hrozeb vůči bezúhonnosti sportu pocházejících z vnějšího prostředí, jimiž je doping, skryté
dohody ohledně výsledků zápasů a násilí, a rovněž nesnášenlivost a diskriminace jakéhokoli druhu,

propagace a podpora řádné správy v oblasti sportu a dvojí kariéry sportovců,

podpora dobrovolných činností v oblasti sportu včetně podpory sociálního začleňování, rovných
příležitostí a uvědomování si významu zdraví prospěšné tělesné aktivity prostřednictvím podpory
zvýšené účasti na sportovních aktivitách a rovného přístupu k nim pro všechny občany.
V souladu s regulačním rámcem programu Erasmus+ budou sportovní akce uskutečňovány se zaměřením na
sport na základní úrovni.
Očekává se, že výsledkem akcí v oblasti sportu bude rozvoj, šíření a zavádění inovativních postupů na evropské,
národní, ale také regionální a místní úrovni.
Smyslem podpory projektů Erasmus+ v oblasti sportu jsou následující důsledky pro zúčastněné organizace:

zdokonalení způsobilosti a profesionálního přístupu k práci na evropské/mezinárodní úrovni: prohloubení
dovedností řízení a strategií internacionalizace, posílení spolupráce s partnery z jiných zemí, rozšířené
přidělování finančních zdrojů (jiných než pocházejících z fondů EU) na organizování
evropských/mezinárodních projektů v oblasti sportu, zvýšení kvality přípravy, provádění, monitorování a
navazujících činností evropských/mezinárodních sportovních projektů, prohloubení schopnosti
podporovat účast občanů na sportovní a zdraví prospěšné tělesné aktivitě a začleňovat osoby ohrožené
sociálním vyloučením;

dynamičtější, odhodlanější a profesionálnější prostředí uvnitř organizace: připravenost začleňovat
osvědčené postupy i nové metody do každodenních činností, otevřenost ke vzájemně podněcující
spolupráci s organizacemi činnými v jiných oborech nebo v jiných socioekonomických odvětvích,
prosazování sociálního vzdělávání profesionálních i neprofesionálních účastníků sportovních aktivit v
souladu s cíli evropské politiky v oblasti sportu.
Na systémové úrovni se očekává příspěvek sportovních akcí k rozvoji evropského rozměru sportu, v souladu s
celkovým cílem programu v oblasti sportu.
Z hlediska jednotlivců by sportovní projekty podporované programem Erasmus+ měly v konečném součtu vést ke
zvýšení míry účasti na sportovních a tělesných aktivitách.

PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI
Jaké jsou cíle Partnerství pro spolupráci?
Partnerství pro spolupráci nabízejí příležitosti k rozvoji, rozšiřování a zavádění inovativních postupů v různých
oblastech souvisejících se sportem a tělesnými aktivitami, ve spolupráci různých organizací a aktérů z oblasti
sportu i mimo ni, včetně zejména veřejných orgánů na místní, regionální, národní i evropské úrovni, sportovních
organizací, organizací souvisejících s oblastí sportu a vzdělávacích institucí. Partnerství pro spolupráci jsou
především inovativními projekty zaměřenými na:

boj s dopingem již na základní úrovni sportu, zejména v oblasti rekreačního amatérského sportu a
udržování tělesné zdatnosti;

prosazování prevence a zvyšování obezřetnosti zúčastněných osob podílejících se na boji proti skrytým
dohodám o výsledcích zápasů;

prosazování prevence a vzdělávacích a inovativních přístupů v boji s násilím a projevy rasismu a
netolerance ve sportu;
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podpora zavádění dokumentů politiky EU v oblasti sportu a v dalších souvisejících politických oblastech,
jako jsou doporučení, pokyny, politické strategie apod. (např. pokyny EU v oblasti tělesné aktivity,
pokyny EU ke dvojí kariéře sportovců, zásady řádné správy ve sportu atd.).

Zvláštní důraz bude kladen na projekty věnující se sportu na základní úrovni.
Partnerství pro spolupráci by měla podporovat vytváření a rozvoj evropských sítí v oblasti sportu. Tímto
způsobem může EU poskytovat příležitosti ke spolupráci zúčastněných osob, k níž by bez programu EU nedošlo.
Partnerství pro spolupráci by měla rovněž podněcovat synergické působení místních, regionálních, národních a
mezinárodních politických plánů zaměřených na podporu sportu a tělesné aktivity a na řešení výzev v oblasti
sportu.
Záměrem programu Erasmus+ v rámci partnerství pro spolupráci je podporovat testování a vývoj nových
projektových formátů a nových forem mezinárodní spolupráce v oblasti sportu, které dokáží v širším měřítku
podnítit vývoj iniciativ podporovaných z národních programů financování nebo z jiných evropských zdrojů, jako
například z evropských strukturálních a investičních fondů.

Jaké aktivity jsou v rámci této akce podporovány?
Erasmus+ nabízí, pokud jde o aktivity, kterým se mohou partnerství pro spolupráci věnovat, značnou flexibilitu
vycházející pouze z podmínky, že návrh prokáže, že jsou tyto činnosti pro dosažení cílů definovaných pro daný
projekt nejvhodnější. Partnerství pro spolupráci obvykle uskutečňují širokou řadu činností, jako například:

vytváření síťového propojení mezi klíčovými aktéry,

identifikace a sdílení osvědčených postupů,

vývoj a zavádění modulů odborné přípravy a vzdělávání,

činnosti směřující k prohloubení dovedností klíčových aktérů v oblasti sportu a k rozvoji monitorování a
srovnávání ukazatelů, zejména týkajících se prosazování etického chování a kodexů chování mezi
sportovci,

činnosti zvyšující povědomí o hodnotách sportu a tělesné aktivity v souvislosti s osobním, sociálním a
profesním rozvojem jedince,

činnosti prohlubující vědeckou základnu sportu a umožňující přijímat společenské a hospodářské výzvy
(sběr dat, průzkumy, konzultace apod.),

činnosti podněcující vzájemné inovativní působení oblasti sportu a oblastí zdravotnictví, vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže,

konference, semináře, zasedání, setkání a akce zvyšující povědomí o výše uvedených činnostech a
podporující je.

Kdo se může podílet na Partnerství pro spolupráci?
Partnerství pro spolupráci jsou otevřená nevýdělečným organizacím a veřejným orgánům všeho druhu. Aby byla
partnerství pro spolupráci schopna těžit z různých zkušeností, odborných profilů a znalostí a dosahovat
významných a vysoce kvalitních výsledků projektů, měla by zahrnovat široký a v závislosti na cílech projektu
vhodným způsobem zvolený okruh partnerů.
Obecně je cílem Partnerství pro spolupráci spolupráce organizací sídlících v programových zemích. Mohou však
zahrnovat i organizace z partnerských zemí, a to jako partnery (nikoli žadatele), pokud jejich účast přináší
projektu významnou přidanou hodnotu.
Partnerství pro spolupráci by mělo zahrnovat tyto účastníky:

žadatel/koordinátor: organizace předkládající návrh projektu jménem všech zúčastněných partnerů. Po
schválení projektu se žadatel/koordinátor stává hlavním příjemcem grantu EU a jménem celého sdružení
uzavře grantovou smlouvu o větším počtu příjemců. V úloze koordinátora mu náleží tyto povinnosti:
◦ zastupování a jednání jménem zúčastněných organizací vůči Evropské komisi,
◦ finanční a právní odpovědnost za provozně, správně a finančně řádné provedení celého projektu,
◦ koordinace partnerství pro spolupráci ve spolupráci se všemi ostatními partnery projektu;

plnoprávní partneři: organizace aktivně přispívající k přípravě, provádění a hodnocení partnerství pro
spolupráci. Každý z plnoprávných partnerů je povinen písemně zplnomocnit koordinátora, aby po dobu
uskutečňování projektu konal za něj a jeho jménem;

přidružení partneři (volitelně): další organizace, které se dílčím způsobem podílejí na projektu. Tyto
organizace přispívají k uskutečňování konkrétních projektových úkolů/činností nebo jsou nápomocny při
šíření výsledků a udržování činnosti partnerství pro spolupráci. Z hlediska smluvního uspořádání nejsou
přidružení partneři považováni za součást sdružení účastníků partnerství pro spolupráci.
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Jaká kritéria jsou používána při hodnocení Partnerství pro spolupráci?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí partnerství pro spolupráci dodržovat, má-li být způsobilé k udělení
grantu v rámci programu Erasmus+:

Kritéria způsobilosti
Způsobilé zúčastněné
organizace

Kdo může požádat o
udělení grantu?
Počet
a
zúčastněných
organizací
Trvání projektu

profil

Místo konání aktivity
Komu
se
žádosti
předkládají?
Kdy je třeba žádost
podat?
Jakým způsobem lze
žádost podat?

Jakákoli nevýdělečná organizace nebo veřejný orgán sídlící v programové zemi
nebo v kterékoli partnerské zemi světa (viz oddíl Způsobilé země v Části A této
Příručky). Takovou organizací může být mimo jiné:

veřejný orgán odpovědný za oblast sportu na místní, regionální nebo
národní úrovni,

národní olympijský výbor nebo národní sportovní konfederace,

sportovní organizace na místní, regionální, národní, evropské nebo
mezinárodní úrovni,

národní sportovní svaz,

sportovní klub,

spolek nebo odborová organizace zastupující sportovce,

spolek nebo odborová organizace zastupující profesionální a
neprofesionální účastníky sportovních aktivit (jako jsou trenéři, manažeři
apod.),

organizace zastupující hnutí „sport pro všechny“,

organizace činná na poli propagace tělesné aktivity,

organizace zastupující sektor aktivního odpočinku,
 organizace činná v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže.
Žadatelem může být kterákoli zúčastněná organizace sídlící v programové zemi.
Tato organizace předkládá žádost jménem všech zúčastněných organizací
podílejících se na projektu.
Partnerství pro spolupráci jsou mezinárodní a zahrnují nejméně pět organizací z
pěti různých programových zemí. Při předkládání žádosti musí být uvedeny
všechny zúčastněné země.
12 až 36 měsíců. Doba trvání projektu (12, 18, 24, 30 nebo 36 měsíců) musí být
zvolena již ve fázi předkládání žádosti na základě cíle projektu a plánovaného
druhu aktivit.
Aktivity musí probíhat v zemích (v jedné nebo větším počtu), v nichž sídlí
organizace podílející se na Partnerství pro spolupráci.
Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v
Bruselu.
Pro projekty, které začínají 1. ledna musí být žádost o grant podána nejpozději do
26. června předchozího roku, 12:00 (poledne) SEČ.
Podrobnosti k předkládání žádostí jsou uvedeny v Části C této Příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány na základě příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další
informace jsou uvedeny v Části C této Příručky.

Kritéria pro udělení grantu
Rámcově 50 % rozpočtu bude určeno na projekty věnující se těmto cílům:

podpora provádění pokynů EU k dvojí kariéře sportovců,

podpora provádění pokynů EU v oblasti tělesné aktivity.
Rámcově 50 % rozpočtu bude určeno na další cíle uvedené výše v oddílu „Co je Partnerství pro spolupráci?“.
V rámci těchto kategorií budou projekty posuzovány podle následujících kritérií:

Relevance
projektu
(maximum 30 bodů)





Relevance projektu vzhledem k:
◦ cílům evropských politik v oblasti sportu
◦ cílům a prioritám této akce (viz oddíl Jaké jsou cíle partnerství pro
spolupráci)
Míra, v níž:
◦ návrh vychází z analýzy skutečných a přiměřených potřeb
◦ jsou cíle srozumitelně stanoveny, odpovídají rozumnému očekávání
a věnují se otázkám s významem pro zúčastněné organizace a
cílové skupiny
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◦

Kvalita koncepce a
realizace projektu
(maximum 20 bodů)








Kvalita projektového
týmu
a
nastavení
spolupráce
(maximum 20 bodů)




Dopad
a
šíření
výsledků
(maximum 30 bodů)









je návrh inovativní a/nebo komplementární k jiným iniciativám, které
jsou již uskutečňovány zúčastněnými organizacemi
◦ prostřednictvím výsledků, jež by nemohly být dosaženy v rámci
jediné země, návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU
Srozumitelnost, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně
odpovídajících etap přípravy, provádění, monitorování, hodnocení a
šíření výsledků
Soulad cílů projektu, metodiky, činností a navrhovaného rozpočtu
Kvalita a proveditelnost navrhované metodiky
Existence a kvalita prostředků řízení (řádně vymezený a realistický
harmonogram, organizace, úkoly a oblasti odpovědnosti)
Existence a přiměřenost opatření kontroly kvality zajišťujících vysoce
kvalitní provedení projektu a jeho včasné dokončení v rámci stanoveného
rozpočtu
Míra, v níž projekt efektivně využívá výdaje a každé činnosti přiděluje
přiměřené zdroje
Míra, v níž:
◦ projekt v odpovídajících případech zahrnuje přiměřenou kombinaci
vedlejších zúčastněných organizací s profilem, zkušenostmi a
odborností nezbytnými k úspěšnému dokončení všech stránek
projektu
◦ projekty zahrnují osoby vybavené odbornými znalostmi v příslušných
oblastech, jakými je politika a praxe v oblasti sportu (průprava, účast
v soutěžích, trénink apod.), akademickými znalostmi i schopností
získávat pozornost širšího publika
◦ rozdělení úkolů a povinností prokazuje odhodlání a aktivní podíl
všech zúčastněných organizací
v případě účasti organizace z partnerské země projektu tato účast přináší
významnou přidanou hodnotu (v případě nesplnění této podmínky
nebude zvažován výběr tohoto projektu)
Kvalita opatření k hodnocení výstupů projektu
Potenciální dopad projektu:
◦ na účastníky a zúčastněné organizace po dobu trvání projektu a po
jeho skončení
◦ mimo organizace a jednotlivce přímo se podílející na projektu na
místní, regionální, vnitrostátní nebo evropské úrovni
Kvalita plánu šíření výsledků: přiměřenost a kvalita opatření zaměřených
na sdílení výstupů projektu uvnitř zúčastněných organizací i mimo ně
V odpovídajícím případě míra, v níž návrh popisuje způsob volně
dostupného zveřejnění výsledných materiálů, dokumentace a mediálních
výstupů a jejich propagace prostřednictvím otevřených licencí, a míra, v
níž návrh neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.
Kvalita plánů na zajištění udržitelnosti projektu: jeho schopnost přinášet
trvalé dopady a dosahovat výsledků po spotřebování grantu
poskytnutého EU

Možnost financování návrhů bude posuzována pouze v případě, že v hodnocení dosáhly nejméně 60 bodů.
Návrhy musí dále dosáhnout nejméně poloviny maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií
kritérií pro udělení (tj. nejméně 15 bodů v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad a šíření výsledků“, 10 bodů v
kategoriích „kvalita koncepce a realizace projektu“ a „kvalita projektového týmu a nastavení spolupráce“.
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Jaká jsou pravidla pro financování?
Rozpočet projektu musí být navržen v souladu s těmito pravidly financování (částky uvedeny v eurech):
Uznatelné náklady
Náklady na
aktivity

Všechny
náklady
přímo
související s uskutečňováním
doplňkových činností projektu
zahrnující:

Mechanismus
financování
Podíl
způsobilých
nákladů

Uznatelné přímé náklady:

mzdy

cestovní náklady a
náhrady

vybavení

spotřební materiál a
služby

zakázky
subdodavatelům

daně, cla a poplatky

ostatní náklady

Částka

Alokační pravidla

Nejvyšší
udělený
grant: 500 000 EUR
Nejvýše
80 %
celkových
způsobilých
nákladů.

Podmínka:
Požadovaný
rozpočet
vzhledem
plánovaným
aktivitám
opodstatněný.

je
k

Nepřímé náklady:
K zahrnutí do nepřímých
nákladů je způsobilá paušální
částka
nepřesahující
7%
způsobilých přímých nákladů
projektu,
která
představuje
obecné administrativní náklady
příjemce, na něž lze pohlížet
jako na příslušející k projektu
(např. výdaje za elektřinu a
připojení k internetu, výdaje za
nemovitosti, mzdové náklady
stálých zaměstnanců apod.)

NEZISKOVÉ EVROPSKÉ SPORTOVNÍ AKCE
Jaké jsou cíle Neziskových evropských sportovních akcí?
Tato akce je zaměřena na:

podporu provádění strategií EU v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí, zejména strategie
EU pro rovné postavení žen a mužů a strategie EU pro oblast zdravotního postižení, na poli sportu,

podporu provádění pokynů EU v oblasti tělesné aktivity, podněcující k účasti na sportovních a tělesných
aktivitách,

umožnění organizace evropského týdne sportu.

Co jsou Neziskové evropské sportovní akcí?
V rámci této akce je poskytována finanční podpora organizaci celoevropských sportovních akcí. Podporu mohou
obdržet rovněž národní akce – organizované souběžně v několika evropských zemích neziskovými organizacemi
nebo veřejnými orgány – v rámci evropských událostí na poli sportu. Očekávanými přínosy těchto akcí jsou:

zvýšená viditelnost a povědomí o událostech zaměřených na podporu sociálního začleňování, rovných
příležitostí a zdraví prospěšné tělesné aktivity,

rozšířená účast na sportovních a fyzických aktivitách a dobrovolnických činnostech.

Jaké aktivity jsou v rámci této akce podporovány?
Podpora bude mít formu udělení grantů EU jednotlivým organizacím odpovědným za přípravu, organizaci a
navazující činnosti dané akce. Mezinárodní prvek bude zajištěn účastí sportovců z nejméně dvanácti
programových zemí na události. V rámci této akce budou mimo jiné podporovány tyto standardní činnosti:

organizace tréninkových aktivit pro sportovce, trenéry a dobrovolníky v období předcházejícím akci,

organizace sportovní akce,

organizace vedlejších činností souvisejících se sportovní akcí (konferencí, seminářů),

provádění následných činností (hodnocení, příprava plánů pro budoucnost).
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Jaké aktivity nejsou v rámci této akce způsobilé?



Sportovní akce pravidelně a každoročně organizované mezinárodními, evropskými nebo národními
sportovními federacemi/svazy,
profesionální sportovní soutěže.

Jaká jsou kritéria používaná k hodnocení Neziskových evropských sportovních akcí?
Níže jsou uvedena formální kritéria, jež musí Nezisková evropská sportovní akce dodržovat, má-li být způsobilá k
udělení grantu v rámci programu Erasmus+:

Kritéria způsobilosti
Kdo může požádat o
udělení grantu?

Profil účastníků
Trvání projektu
Komu
se
žádosti
předkládají?
Kdy je třeba žádost
podat?
Jakým způsobem lze
žádost podat?

Jakákoli veřejnoprávní nebo nezisková organizace činná v oblasti sportu a sídlící v
programové zemi. Takovou organizací může být mimo jiné:

veřejný orgán odpovědný za oblast sportu na místní, regionální nebo
národní úrovni,

sportovní organizace na místní, regionální, národní, evropské nebo
mezinárodní úrovni,
 koordinátor národní akce organizované v rámci evropské akce na poli
sportu.
Nezisková evropská sportovní akce zahrnuje účastníky nejméně z dvanácti
různých programových zemí.
Až 1 rok (od přípravy po následné činnosti).
Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v
Bruselu.
Žádost o grant musí být podána nejpozději do:
14. března, 12:00 (poledne) SEČ pro projekty zahajované 1. června téhož roku,
26. června, 12:00 (poledne) SELČ pro projekty zahajované 1. ledna
následujícího roku.
Podrobnosti k předkládání žádostí jsou uvedeny v Části C této příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány na základě příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další
informace jsou uvedeny v Části C této příručky.

Kritéria pro udělení
Projekty budou posuzovány podle následujících kritérií:

Relevance projektu
(maximum 30 bodů)





Kvalita koncepce a
realizace projektu
(maximum 40 bodů)








Relevance projektu vzhledem k:
◦ cílům evropských politik v oblasti sportu
◦ cílům a prioritám této akce (viz oddíl Jaké jsou cíle nevýdělečných
evropských sportovních událostí?)
Míra, v níž:
◦ návrh vychází z analýzy skutečných a přiměřených potřeb
◦ jsou cíle srozumitelně stanoveny, odpovídají rozumnému očekávání
a věnují se otázkám s významem pro zúčastněné organizace a
cílové skupiny
◦ je návrh inovativní a/nebo komplementární k jiným iniciativám, které
jsou již uskutečňovány zúčastněnými organizacemi
◦ prostřednictvím výsledků, jež by nemohly být dosaženy v rámci
jediné země, návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU
Srozumitelnost, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně
odpovídajících etap přípravy, provádění, monitorování, hodnocení a
šíření výsledků
Soulad cílů projektu, metodiky, činností a navrhovaného rozpočtu
Kvalita a proveditelnost navrhované metodiky
Míra, v níž projekt zahrnuje osoby vybavené odbornými znalostmi v
různých oblastech, jako je například praxe v oblasti sportu (průprava,
účast v soutěžích, trénink apod.)
Existence a kvalita prostředků řízení (řádně vymezený a realistický
harmonogram, organizace, úkoly a oblasti odpovědnosti)
Existence a přiměřenost opatření kontroly kvality zajišťujících vysoce
kvalitní provedení projektu a jeho včasné dokončení v rámci stanoveného
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Dopad
a
šíření
výsledků
(maximum 30 bodů)







rozpočtu
Míra, v níž projekt efektivně využívá náklady a každé činnosti přiděluje
přiměřené zdroje
Kvalita opatření k hodnocení výstupů projektu
Potenciální dopad projektu:
◦ na účastníky a zúčastněné organizace po dobu trvání projektu a po
jeho skončení
◦ na místní, regionální, vnitrostátní nebo evropské úrovni, mimo
organizace a jednotlivce přímo se podílející na projektu
Kvalita plánu šíření výsledků: přiměřenost a kvalita opatření zaměřených
na sdílení výstupů projektu uvnitř zúčastněných organizací i mimo ně
Kvalita opatření zajišťujících viditelnost a mediální pokrytí události a
skutečnosti podpory EU

Možnost financování návrhů bude posuzována pouze v případě, že v hodnocení dosáhly nejméně 60 bodů.
Návrhy musí dále dosáhnout nejméně poloviny maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií
kritérií pro udělení (tj. nejméně 15 bodů v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad a šíření výsledků“, 20 bodů v
kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“).

Jaká jsou pravidla pro financování?
Rozpočet projektu musí být navržen v souladu s těmito pravidly financování (částky uvedeny v eurech):
Uznatelné náklady
Mechanismus Částka
Alokační pravidla
financování
Náklady na Všechny
náklady
přímo Podíl
Nejvyšší
udělený Podmínka:
aktivity
související s uskutečňováním uznatelných
grant:
Požadovaný
2 000 000 EUR
doplňkových činností projektu nákladů
rozpočet
je
zahrnující:
Nejvýše
80 % vzhledem
k
celkových
plánovaným
Uznatelné přímé náklady:
způsobilých
aktivitám
nákladů.
opodstatněný.

mzdové náklady

cestovní náklady a
náhrady

vybavení

spotřební materiál a
služby

zakázky
subdodavatelům

daně, cla a poplatky

ostatní náklady
Nepřímé náklady:
K zahrnutí do nepřímých
nákladů je způsobilá paušální
částka
nepřesahující
7%
způsobilých přímých nákladů
projektu,
která
představuje
obecné administrativní náklady
příjemce, na něž lze pohlížet
jako na příslušející k projektu
(např. výdaje za elektřinu a
připojení k internetu, výdaje za
nemovitosti, mzdové náklady
stálých zaměstnanců apod.)
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ČÁST C - INFORMACE PRO ŽADATELE
Všem organizacím (včetně neformálních skupin) zamýšlejícím předložit návrh projektu se záměrem obdržet
finanční podporu od EU v rámci programu Erasmus+ se doporučuje pečlivě se seznámit s tímto oddílem
dokumentu, jenž byl sestaven v souladu s ustanoveními hlavy IV nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o
28
souhrnném rozpočtu Unie (dále označovaného jako finanční nařízení EU) a s jeho prováděcími pravidly.
Jednotlivci nejsou v rámci programu Erasmus+ oprávněni předkládat návrhy projektů, s výjimkou jednotlivců
předkládajících žádosti jménem skupiny mladých lidí činných v oblasti práce s mládeží, nikoli však nezbytně v
rámci mládežnické organizace (dále označované jako „neformální skupina mladých lidí“).

JAK POSTUPOVAT
ERASMUS+?

PŘI

PŘEDKLÁDÁNÍ

PROJEKTU

V

RÁMCI

PROGRAMU

Při předkládání projektů musí žadatelé postupovat v těchto čtyřech krocích:

registrace na účastnickém portálu,

ověření souladu s kritérii programu,

ověření finančních podmínek,

vyplnění a podání žádosti.

KROK 1: REGISTRACE NA ÚČASTNICKÉM PORTÁLU
Všechny organizace zamýšlející účastnit se programu Erasmus+ jsou povinny registrovat se a poskytnout své
základní právní a finanční údaje do jednotného registračního nástroje (URF) účastnického portálu Evropské
komise.
Za tímto účelem zástupce organizace (nebo neformální skupiny mladých lidí) vykoná tyto kroky:

obdrží přihlašovací jméno a heslo umožňující přístup do URF: registruje se v ověřovací službě Evropské
komise (ECAS) dostupné na https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. Uživatelská
příručka
obsahující
vysvětlení
všech
nezbytných
kroků
je
dostupná
na
http://eeas.europa.eu/media/subscribe/ecas-user-manual.pdf,

vstoupí na účastnický portál a registruje organizaci nebo neformální skupinu mladých lidí. Podrobný
postup a potřebné informace jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/education/participants/portal .

Prokázání právní formy a finanční způsobilosti
Současně s registrací jsou organizace rovněž povinny nahrát na účastnický portál tyto dokumenty:

formulář pro právní subjekty (formulář lze získat na internetových stránkách Evropské komise na adrese:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

formulář finanční identifikace. Tento formulář vyplní podle země, v níž je sídlo bankovního ústavu, a to i v
případě, že je žadatelská organizace úředně registrována v jiné zemi (formulář lze získat na stránce:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm).
V případě grantů překračujících 60 000 EUR může být po žadatelích požadováno předložení dalších dokumentů
prokazujících jejich finanční způsobilost. Další podrobnosti jsou uvedeny níže v oddílu Kritéria výběru.
Formulář finanční identifikace je povinný pouze pro žadatelskou organizaci, partnerské organizace jej předkládat
nemusí.

Osobní identifikační číslo (PIC)
Po dokončení registrace na účastnickém portálu organizace/skupina obdrží devítimístné osobní identifikační číslo
(PIC). PIC představuje jedinečný identifikační údaj, který organizacím/skupinám zpřístupňuje některé další
možnosti elektronických žádostí a slouží jako referenční údaj pro národní nebo výkonnou agenturu při další
korespondenci se žadatelem/příjemcem.

KROK 2: OVĚŘENÍ SOULADU S KRITÉRII PROGRAMU

28 Finanční nařízení EU je dostupné na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:CS:PDF
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Při vytváření projektů a před předložením žádosti o podporu EU jsou žadatelské organizace povinny ověřit, zda
projekt dodržuje následující kritéria: kritéria způsobilosti, kritéria pro vyloučení, kritéria pro výběr a kritéria pro
udělení grantu.

Kritéria způsobilosti
Kritéria způsobilosti souvisejí především s druhem projektu a aktivity (včetně v příslušném případě jeho trvání,
zúčastněných organizací apod.), s cílovou skupinou (např. postavením a počtem účastníků) a s podmínkami k
předložení žádosti o grant na takový projekt (např. termíny předložení, úplnost žádosti apod.).
Aby byl projekt způsobilý, musí splňovat všechna kritéria způsobilosti platná pro akci, v jejímž rámci je návrh
předkládán. Jestliže projekt tato kritéria nesplňuje ve fázi předložení žádosti, bude bez dalšího posuzování
odmítnut. Výjimkou jsou aktivity na poli mobility a stipendia v rámci Sdíleného magisterského studia, podporované
v rámci Klíčové akce 1 nebo Klíčové akce 2, kdy mohou být některá kritéria způsobilosti (např. trvání, profil
účastníků) ověřována v průběhu fáze provádění projektu nebo ve fázi závěrečné zprávy; v případě, že tato kritéria
nejsou naplněna, mohou být účastníci nebo aktivita uznáni za nezpůsobilé s následkem snížení grantu EU, který
byl původně projektu udělen.
Konkrétní kritéria způsobilosti platná pro každou z akcí prováděných na základě příručky k programu Erasmus+
jsou popsána v Části B této Příručky.

Kritéria pro vyloučení
V souladu s články 106 a 107 finančního nařízení EU budou žadatelé vyloučeni z účasti na programu Erasmus+,
pokud se nacházejí v některé z těchto situací:

jsou v úpadku nebo v likvidaci, jsou předmětem soudní správy, uzavřeli dohodu o vyrovnání se svými
věřiteli, pozastavili svou obchodní činnost, je vůči nim vedeno v těchto věcech soudní řízení nebo jsou v
podobné situaci vyplývající z podobných řízení podle vnitrostátních právních předpisů;

oni sami nebo osoby oprávněné za ně jednat či je zastupovat, rozhodovat o nich nebo je ovládat, byli
příslušným orgánem členského státu pravomocně odsouzeni pro trestný čin související s jejich
podnikáním;

dopustili se vážného profesního pochybení, které může smluvní národní nebo výkonná agentura
prokázat jakýmikoli prostředky, včetně rozhodnutí EIB a mezinárodních organizací;

nesplnili povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní podle
právních předpisů země, v níž jsou usazeni, nebo podle právních předpisů země smluvní národní nebo
výkonné agentury nebo země, ve které se má smluvní vztah uskutečnit;

oni sami nebo jiné osoby oprávněné za ně jednat či je zastupovat, rozhodovat o nich nebo je ovládat,
byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, zločinné spolčení, praní peněz nebo za jiné protiprávní
jednání poškozující finanční zájmy Unie;

je jim uložena správní sankce podle čl. 109 odst. 1. finančního nařízení.
Žadatelům nebude přiznána finanční pomoc, pokud ke dni udělování grantů:

jsou ve střetu zájmů;

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

se nacházejí v některé z výše uvedených situací.
Tato kritéria pro vyloučení jsou platná pro žadatele v rámci všech akcí programu Erasmus+. Aby vyhověli těmto
ustanovením, jsou žadatelé o granty EU přesahující 60 000 EUR povinni předložit čestné prohlášení stvrzující, že
se nenacházejí v žádné ze situací popsaných v článcích 106 odst. 1 a 107 finančního nařízení. Toto čestné
prohlášení tvoří zvláštní oddíl nebo přílohu žádosti.
V případě žádostí předkládaných jménem sdružení partnerů se výše uvedená kritéria vztahují na všechny
zúčastněné organizace podílející se na projektu.
Na základě článků 106 až 109 finančního nařízení EU mohou být žadatelům, kteří vědomě poskytli nesprávné
informace nebo závažně porušili své smluvní povinnosti vyplývající z předchozího postupu udělování grantů,
uloženy správní nebo finanční sankce.
Evropská komise dále považuje, ve smyslu provádění akcí obsažených v tomto průvodci programem, následující
organizace za nacházející se ve střetu zájmů, a tedy za nezpůsobilé k účasti:

vnitrostátní orgány pověřené dohledem nad národními agenturami a prováděním programu Erasmus+ ve
své zemi: tyto orgány nemohou předkládat žádosti ani se účastnit jakékoli akce spravované národními
agenturami v kterékoli zemi, mohou však předložit žádost o účast (jako žadatelé nebo partneři) na
akcích spravovaných výkonnou agenturou za předpokladu, že to není u příslušné akce výslovně
vyloučeno (jak je uvedeno v Části B této Příručky);

národní agentury nebo jiné struktury a sítě v rámci programu Erasmus+, které jsou příjemci přímého
grantu Evropská komise v souladu s právním základem programu: tyto subjekty nemohou předkládat
žádosti ani se účastnit jakékoli akce prováděné na základě této příručky;
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právní subjekty zastřešující národní agentury programu Erasmus+ nebo výše zmíněné struktury a sítě,
jakož i subjekty přičleněné k těmto právním subjektům: tyto subjekty nemohou předkládat žádosti ani se
účastnit jakékoli akce spravované národními agenturami v kterékoli zemi, mohou však předložit žádost o
účast na akcích spravovaných výkonnou agenturou za předpokladu, že to není u příslušné akce
výslovně vyloučeno (jak je uvedeno v Části B této Příručky).

Konečně žadatelé a příjemci, kteří učinili nepravdivé prohlášení nebo se dopustili závažného pochybení,
nesrovnalostí, podvodu nebo závažného porušení svých smluvních povinností, mohou být vyloučeni z veškerých
grantů financovaných z rozpočtu Evropské unie, a to na dobu nejvýše pěti let ode dne, kdy bylo toto protiprávní
jednání – potvrzené v řízení o sporných otázkách – zjištěno. Tuto lhůtu lze prodloužit na deset let v případě, že
během pěti let ode dne uvedeného výše dojde k opakování deliktu.

Kritéria pro výběr
Národní nebo výkonná agentura prostřednictvím kritérií výběru posuzuje finanční a provozní způsobilost žadatele
k dokončení navrhovaného projektu.

Finanční kapacita
Finanční kapacitou se rozumí postavení, kdy žadatel disponuje stabilními finančními zdroji dostatečnými k tomu,
aby byl schopen pokračovat v činnosti po celou dobu provádění projektu nebo po celý rok, na nějž je grant
udělen, a podílet se na financování grantu.
Ověřování finanční způsobilosti se nevztahuje na:

veřejnoprávní subjekty,

mezinárodní organizace.
V případě žádostí o grant EU předložených jiným druhem organizace (tj. jiným než výše zmíněným), které
nepřevyšují částku 60 000 EUR, jsou žadatelé povinni předložit čestné prohlášení stvrzující jejich finanční
způsobilost k provedení projektu. Toto čestné prohlášení tvoří zvláštní oddíl žádosti.
V případě žádostí o grant EU předložených jiným druhem organizace, které převyšují částku 60 000 EUR, jsou
žadatelé povinni vedle čestného prohlášení předložit prostřednictvím účastnického portálu následující dokumenty:

V případě akcí spravovaných národními agenturami: výkaz hospodářského výsledku žadatele a rozvahu
za poslední účetní období, pro něž byly uzavřeny účty.

V případě akcí spravovaných výkonnou agenturou: formulář finanční způsobilosti včetně výkazu
hospodářského výsledku žadatele a rozvahy za poslední dvě účetní období, pro něž byly uzavřeny účty.

V případě subjektů, jež nejsou schopny poskytnout výše uvedené doklady z důvodu svého nedávného
založení, může tyto doklady nahradit finanční prohlášení nebo doklad o pojištění uvádějící rizika
vyplývající z profesní činnosti žadatele.
Organizace jsou povinny tyto dokumenty nahrát na účastnický portál buď u příležitosti své registrace na portálu
(viz výše oddíl Krok 1: Registrace na účastnickém portálu) nebo nejpozději před předložením žádosti o grant v
rámci programu Erasmus+.
V případě podezření na nedostatečnou finanční kapacitu organizace zúčastněné v rámci konsorci partnerů může
být stejná dokumentace vyžádána národní nebo výkonnou agenturou i od těchto zúčastněných organizací.
V případě, že se žádost týká grantů na projekty, u nichž požadovaná částka přesahuje 750 000 EUR, může být
jako součást žádosti vyžádána auditní zpráva schváleného externího auditora. Tato zpráva osvědčuje správnost
účetní závěrky za poslední účetní období, za něž bylo uzavřeno účetnictví.
Jestliže na základě analýzy těchto dokumentů národní nebo výkonná agentura dospěje k závěru, že požadovaná
finanční způsobilost nebyla prokázána nebo není vyhovující, může:

si vyžádat další informace,

nabídnout grantovou smlouvu nebo rozhodnutí o grantu s předběžným financováním krytým finanční
jistinou,

nabídnout grantovou smlouvu nebo rozhodnutí o grantu bez předběžného financování nebo s
omezeným předběžným financováním,

nabídnout grantovou smlouvu nebo rozhodnutí o grantu s předběžným financováním uskutečněným v
několika splátkách,

žádost odmítnout.

Provozní kapacita
Provozní kapacitou se rozumí postavení, kdy žadatel disponuje nezbytnými odbornými znalostmi a schopnostmi
umožňujícími provedení navrhovaného projektu. Žadatelé jsou povinni předložit čestné prohlášení stvrzující, že
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disponují provozní kapacitou umožňující projekt provést. Mimoto v případě, že to formulář žádosti vyžaduje,
mohou být žadatelé požádáni o předložení životopisů klíčových osob podílejících se na projektu, které prokazují
jejich odpovídající odborné zkušenosti.
V případě opakovaných příjemců budou při posuzování provozní kapacity žadatele národní nebo výkonnou
agenturou zvažovány rovněž výsledky dosažené při řízení a provádění projektu v rámci předchozího programu
Erasmus+ nebo předchozích evropských programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Kritéria pro udělení grantu
Kritéria pro udělení grantu dovolují národní nebo výkonné agentuře posoudit kvalitu projektových návrhů
předložených v rámci programu Erasmus+.
Granty budou v mezích rozpočtu dostupného pro každou z akcí uděleny těm projektům, které těmto kritériím
kvality vyhoví nejlépe.
Úplný soupis kritérií pro udělení platných pro každou z akcí prováděných na základě příručky programem
Erasmus+ je uveden v Části B této Příručky.

KROK 3: OVĚŘENÍ FINANČNÍCH PODMÍNEK
Typy grantů29
Granty mohou být kteréhokoli z těchto druhů:

část uznatelných nákladů: např. částka přidělená v rámci strategického partnerství na pokrytí
dodatečných nákladů souvisejících s účastí osob se specifickými potřebami;

jednotkové náklady: např. částka přidělená na pobytové náklady v rámci projektů mobility v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;

paušální částka: např. částka přidělená jako příspěvek na provádění dodatečných činností v rámci
projektů programu Jean Monnet;

paušální financování: např. částka přidělená na pokrytí nepřímých nákladů na neziskové evropské
sportovní akce;

kombinace výše uvedeného.
Mechanismus financování uplatňovaný v programu Erasmus+ ve většině případů poskytuje granty na základě
jednotkových nákladů. Tento druh grantů žadatelům umožňuje snadný výpočet požadované výše grantu a
usnadňuje realistické finanční plánování projektu.
Informaci o tom, na které položky financování v každé z akcí programu Erasmus+ uvedených v tomto programu
se vztahuje který druh grantu, jsou uvedeny ve sloupci Mechanismus financování v tabulkách Pravidla
financování v Části B této Příručky.

Zásady platné pro granty EU
Zamezení zpětné účinnosti
Udělení grantu se zpětným účinkem na již ukončený projekt je vyloučeno.
Grant EU může být udělen již zahájenému projektu pouze v případě, že je žadatel schopen prokázat nezbytnost
zahájení projektu před uzavřením grantové smlouvy nebo před oznámením rozhodnutí o grantu. V takových
případech nesmí k vynaložení výdajů způsobilých k financování nebo k události vytvářející zdroje financování
dojít před datem předložení žádosti.
Jestliže příjemce zahájí provádění projektu před uzavřením grantové smlouvy nebo oznámením grantového
rozhodnutí, činí tak na své vlastní nebezpečí.

Zákaz kumulace
Každý projekt financovaný na úrovni EU je oprávněn obdržet pouze jeden grant z rozpočtu EU pro kteréhokoli z
příjemců. Za žádných okolností nesmějí být tytéž náklady financovány z rozpočtu Evropské unie dvakrát.
29

Rozhodnutí Evropské komis 4.(2013)8550 ze 4. prosince 2013 „Využití paušálních částek, náhrad na bázi jednotkových nákladů a paušální financování
v rámci programu Erasmus+“, (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2013_8550.pdf)
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Aby předešel nebezpečí dvojího financování, je žadatel povinen v příslušném oddílu žádosti uvést zdroje a částky
každého dalšího financování, které přijal nebo o něž požádal v tomtéž roce, ať již na tentýž projekt nebo kterýkoli
jiný projekt, a to včetně provozních grantů.
Totožné nebo výrazně podobné žádosti – podané týmž žadatelem nebo jinými partnery téhož sdružení partnerů –
budou předmětem zvláštního posouzení s cílem zamezit nebezpečí dvojího financování. Žádosti, které jsou
podány dvakrát nebo vícekrát týmž žadatelem nebo sdružením žadatelů, ať již téže agentuře nebo různým
agenturám, budou zamítnuty všechny. V případě, že budou totožné nebo výrazně podobné žádosti předloženy
jinými žadateli nebo sdruženími žadatelů, budou pečlivě prověřeny a mohou být ze stejných důvodů všechny
zamítnuty.

Pravidlo neziskovosti a zásada spolufinancování
Účelem nebo důsledkem grantu Evropské unie nesmí být vytvoření zisku v rámci projektu prováděného
příjemcem. Ziskem se rozumí přebytek příjmů nad způsobilými náklady příjemce grantu v době podání žádosti o
30
výplatu zůstatku . Zásada neziskovosti se neuplatňuje na granty poskytované ve formě jednotkových nákladů,
jednorázové částky nebo paušálního financování, včetně stipendií, ani na žádosti o grant nepřekračující částku
60 000 EUR. Pro účel výpočtu zisku vytvořeného na základě grantu se nezohledňuje spolufinancování ve formě
věcného plnění (další podrobnosti o věcném plnění jsou uvedeny níže v oddílu Způsobilé příjmy).
Grant EU mimoto představuje pobídku k uskutečnění projektu, který by bez finanční podpory EU nebyl
proveditelný, a je založen na zásadě spolufinancování. Spolufinancování znamená, že grant EU nemůže být
zdrojem financování veškerých nákladů projektu; projekt musí být vedle grantu EU zajištěn dalšími zdroji
spolufinancování.
Jestliže je grant EU poskytován ve formě jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušálního financování
– což je případ většiny akcí, jichž se tato příručka týká –, jsou zásady neziskovosti a spolufinancování zajištěny
Komisí předem pro celou akci způsobem stanovení sazeb nebo procentuálních podílů platných pro tyto jednotky,
jednorázové částky a paušály. Dodržování zásad neziskovosti a spolufinancování je obecně předpokládáno, a
žadatelé proto nejsou povinni poskytovat informace o zdrojích financování zajištěných jinak než grantem EU, ani
nejsou povinni odůvodňovat náklady projektu.
Úhrada grantu na základě jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušálního financování však nemá vliv
na právo nahlížení do povinně vedených záznamů příjemce. V případě, že následná kontrola zjistí, že událost
vytvářející zdroje financování nebyla uskutečněna (např. nebyly realizovány projektové činnosti schválené ve fázi
předkládání žádosti, účastníci se na činnostech nepodíleli apod.) a příjemci byla poukázána neoprávněná
grantová platba na základě jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušálního financování, bude
národní nebo výkonná agentura oprávněna vymáhat navrácení částky až do výše přiděleného grantu. Obdobně, v
případě, že je kvalita uskutečněných činností nebo výstupů nedostatečná, může být grant částečně snížen nebo
zcela odebrán, a to i v případě, že k činnostem došlo a jsou způsobilé.
Vedle toho je Evropská komise oprávněna za účelem statistického zpracování a monitorování provádět šetření na
vzorcích příjemců, jehož účelem je vyčíslení skutečných nákladů projektů financovaných na základě jednotkových
nákladů, jednorázových částek nebo paušálního financování.

Zvláštní ustanovení platná pro granty vyplacené na základě náhrady části uznatelných
nákladů
Pro granty EU poskytované ve formě stanoveného podílu způsobilých nákladů platí následující ustanovení:
30 Za tímto účelem je chápání příjmů omezeno na příjmy z projektu a finanční příspěvky určené dárci konkrétně na financování způsobilých nákladů. Zisk (nebo ztráta)
podle výše uvedeného vymezení se pak rovná rozdílu mezi:
a) předběžně přijatou částkou grantu, příjmem vytvořeným v rámci akce a finančními příspěvky určenými dárci konkrétně na financování způsobilých nákladů a způsobilými
náklady příjemce.
b)Vždy, když bude výsledkem zisk, bude vyžadováno jeho navrácení. Národní nebo výkonná agentura je oprávněna požadovat podíl na zisku odpovídající příspěvku Unie na
uznatelné náklady, které příjemci grantu v souvislosti s prováděním akce skutečně vznikly. Další údaje o způsobu výpočtu zisku budou poskytnuty v případě akcí, u nichž
mají granty formu náhrady stanoveného podílu způsobilých nákladů.
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Uznatelné náklady
Grant EU nesmí překročit celkovou částku stanovenou národní nebo výkonnou agenturou v okamžik výběru
projektu na základě odhadovaných způsobilých nákladů uvedených v žádosti. Způsobilými náklady se rozumějí
skutečné náklady příjemce grantu, které splňují veškerá tato kritéria:

vznikly v průběhu trvání projektu, s výjimkou nákladů souvisejících se závěrečnými zprávami a
osvědčeními o auditu,

jsou uvedeny v celkovém odhadovaném rozpočtu projektu,

jsou nezbytné k provedení projektu, který je předmětem grantu,

lze je identifikovat a ověřit, zejména tím, že jsou zaznamenány v účetních záznamech příjemce grantu a
stanoveny v souladu s platnými účetními standardy země, ve které je příjemce grantu usazen, a v
souladu s běžnou praxí účtování nákladů příjemce grantu,

splňují požadavky platných daňových a sociálních právních předpisů,

jsou přiměřené, odůvodněné a splňují zásadu řádného finančního řízení, zejména pokud jde o
hospodárnost a účelnost.
Za uznatelné jsou rovněž považovány tyto kategorie nákladů:

náklady vzniklé na základě jistoty, kterou příjemce grantu složil pro účely předběžného financování,
pokud ji národní nebo výkonná agentura požaduje,

náklady spojené s externími audity, pokud je národní nebo výkonná agentura požaduje na podporu
žádostí o platbu,

amortizační náklady, pokud příjemci grantu skutečně vznikly.
Vnitřní účetní a kontrolní postupy příjemce musí umožňovat přímou rekonciliaci deklarovaných nákladů a příjmů
projektu s odpovídajícími účetními výkazy a podpůrnými dokumenty.
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Daň z přidané hodnoty bude považována za způsobilý náklad pouze v případě, že není vratná podle platných
vnitrostátních daňových právních předpisů. Jedinou výjimkou jsou činnosti a transakce, jichž se orgány státní,
31
regionální a místní správy a další orgány veřejné správy účastní jako veřejné orgány . Kromě toho:

odpočitatelná částka DPH, která nebyla skutečně odečtena (z důvodu vnitrostátních podmínek nebo
nedbalostí příjemce) není způsobilá,

směrnice o DPH se nevztahuje na země, které nejsou členy EU.
Uznatelné nepřímé náklady
U některých druhů projektů (podrobnosti o pravidlech financování pro jednotlivé akce jsou uvedeny v Části B této
příručky) je k zahrnutí do nepřímých nákladů způsobilá paušální částka nepřesahující 7 % způsobilých přímých
nákladů projektu, která představuje obecné administrativní náklady příjemce, na něž lze pohlížet jako na
příslušející k projektu (např. výdaje za elektřinu a připojení k internetu, výdaje za nemovitosti, mzdové náklady
stálých zaměstnanců apod.)
Nepřímé náklady nesmějí zahrnovat náklady uvedené v jiné rubrice rozpočtu. Nepřímé náklady nejsou uznatelné
v případě, že příjemce již čerpá provozní grant z rozpočtu Evropské unie (například v rámci výzvy k předkládání
návrhů v oblasti spolupráce s občanskou společností jako součásti programu Erasmus+).

Neuznatelné náklady
Následující náklady nebudou považovány za uznatelné:

kapitálové náklady,

dluhové náklady a náklady dluhové služby,

rezervy na ztráty a pohledávky,

dlužné úroky,

pochybné pohledávky,

kurzové ztráty,

DPH, jestliže je vratná podle platných vnitrostátních daňových právních předpisů (viz výše odstavec o
dani z přidané hodnoty),

náklady deklarované příjemcem a kryté v rámci jiného projektu nebo pracovního programu čerpajícího
grant EU (viz rovněž výše odstavec o způsobilých nepřímých nákladech),

nadměrné nebo nerozvážné výdaje,

v případě pronájmu nebo zapůjčení vybavení náklady na realizaci předkupního práva po skončení
období pronájmu,

31

Viz čl. 13 odst. 1 směrnice 2006/112/ES.
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náklady na otevření a provozování bankovních účtů (včetně nákladů na převod z národní nebo výkonné
agentury účtovaných bankou příjemce).

Příjem
Žadatel je povinen v žádosti uvést příspěvky z jiných zdrojů, než je grant EU. Vnější spolufinancování může mít
formu vlastních zdrojů příjemce, finančních příspěvků třetích osob nebo příjmu generovaného projektem. Jestliže
ve fázi závěrečné zprávy a žádosti o vyplacení zůstatku existují doklady, že příjem přesahuje uznatelné náklady
projektu, může být příjemce povinen navrátit dříve čerpané částky. Toto ustanovení se neuplatňuje na projekty
žádající o grant nepřesahující 60 000 EUR.
Věcné plnění není považováno za možný zdroj spolufinancování.

KROK 4: VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI
K předkládání žádostí o grant EU v rámci programu Erasmus+ jsou žadatelé povinni použít zvláštní formuláře
určené pro každou z akcí, které jsou dostupné z internetových stránek Evropské komise, národních agentur nebo
výkonné agentury (kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze IV této Příručky).
V případě projektů předkládaných jménem sdružení předkládá koordinátorská organizace nebo skupina jedinou
žádost na celý projekt jménem všech zúčastněných organizací. Žádost musí být předložena příslušné národní
nebo výkonné agentuře (viz oddíly Komu se žádosti předkládají v Části B této Příručky pro každou jednotlivou
akci).

Postup pro předkládání žádostí
Elektronické formuláře
U většiny akcí v rámci programu jsou žadatelé povinni předložit svou žádost prostřednictvím internetu příslušné
národní nebo výkonné agentuře za použití správného elektronického formuláře obsahujícího všechny
požadované přílohy.
Elektronický formulář musí být vyplněn v jednom z úředních jazyků užívaných v programových zemích. V případě
akcí spravovaných na centralizované úrovni výkonnou agenturou jsou žadatelé povinni formulář vyplnit v jednom
z úředních jazyků EU.
Další informace jsou uvedeny v pokynech k vyplnění a podání elektronického formuláře. Tyto pokyny obsahují
rovněž informace o postupu v případě technických obtíží a jsou dostupné na internetových stránkách národních
agentur (s konkrétními pokyny pro decentralizované akce), výkonné agentury (s konkrétními pokyny pro
centralizované akce) a Evropské komise.
V případě opakovaného předložení totožné žádosti v témže výběrovém kole téže národní agentuře nebo výkonné
agentuře bude národní nebo výkonná agentura považovat za platnou vždy poslední verzi předloženou před
skončením lhůty pro předkládání. Žádosti zaslané poštou, zásilkovou službou, faxem nebo elektronickou poštou
nebudou přijímány. Opakovaná podání totožné nebo výrazně podobné žádosti podaná touž žadatelskou
organizací nebo sdružením různým agenturám budou zamítnuta všechna (viz oddíl o zákazu kumulace).

Žádosti předložené na papírovém formuláři
Některé centralizované akce programu nemusí být elektronickými formuláři podporovány. Žádosti k těmto akcím
je nutné zaslat poštou (při posuzování dodržení termínu rozhoduje datum razítka pošty) nebo zasilatelskou
službou (rozhoduje datum přijetí zasilatelskou službou k přepravě) výkonné agentuře (viz kontaktní údaje v
příloze IV této příručky). Žádosti zaslané faxem nebo elektronickou poštou nebudou přijímány.
Po uplynutí lhůty k předložení žádostí nebudou přijímány žádné změny žádostí o grant.

Dodržení lhůty pro předložení
Žádost je nezbytné předložit před skončením lhůty stanovené pro každou z akcí. Lhůty pro překládání projektů
pro každou z akcí jsou uvedeny mezi kritérii způsobilosti v Části B tohoto příručky.
Pozn.: Bez ohledu na stanovené datum lhůty pro předkládání jsou elektronické formuláře předkládány vždy do 12:00
(poledne) SEČ, případně SELČ. Žadatelé ze zemí ležících v jiných časových pásmech by měli věnovat pozornost
časovému posunu, aby předešli zamítnutí žádosti.

JAKÝ JE NÁSLEDNÝ POSTUP PO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ?
Všechny žádosti obdržené národními agenturami nebo výkonnou agenturou jsou podrobeny postupu
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vyhodnocování.

Postup vyhodnocování
Návrhy projektů jsou hodnoceny národní nebo výkonnou agenturou, která žádost obdržela, výhradně na základě
kritérií popsaných v tomto průvodci. Hodnocení zahrnuje:

formální kontrolu ověřující dodržení kritérií způsobilosti a kritérií pro vyloučení a výběr,

posouzení kvality hodnotící míru, v níž zúčastněné organizace vyhovují kritériím výběru a v níž projekt
vyhovuje kritériím pro udělení grantu. Toto posouzení kvality je ve většině případů provedeno za podpory
nezávislých odborníků
a doplňkově v případě některých akcí:

ověření podmínek, za nichž lze grant udělit,

ověření provedené rovněž ve spolupráci s dalšími národními agenturami nebo s výkonnou agenturou,
zda návrh nevykazuje přítomnost nebezpečí dvojího financování.
Národní nebo výkonná agentura jmenuje hodnotící výbor. Hodnotící výbor na základě posouzení provedeného
odborníky sestaví seznam projektů navrhovaných k výběru. Odborníci budou ve svém hodnocení vycházet z
pokynů vypracovaných Evropskou komisí; tyto pokyny budou zpřístupněny na internetových stránkách Evropské
komise a agentur zodpovědných za spravování projektů programu Erasmus+.
V průběhu postupu vyhodnocování mohou být žadatelé požádáni o poskytnutí doplňujících informací nebo
vyzváni k podání vysvětlení k podkladům, jež předložili v souvislosti se žádostí, za předpokladu, že tyto informace
či vysvětlení nepovedou k podstatné změně návrhu. Doplňující informace a vysvětlení jsou oprávněné zejména v
případě zjevných administrativních chyb, jichž se žadatel dopustil, nebo v případě, kdy – u projektů financovaných
prostřednictvím dohod s větším počtem příjemců – chybí některé pověření od partnerů (podrobnosti o dohodách s
větším počtem příjemců jsou uvedeny níže v oddílu Grantová smlouva/rozhodnutí o grantu).

Konečné rozhodnutí
Po skončení postupu vyhodnocování rozhodne národní nebo výkonná agentura o udělení grantů projektům na
základě:

pořadí navrženého hodnotícím výborem,

rozpočtu dostupného pro každou z akcí.
Po skončení výběrového postupu nejsou, bez ohledu na výsledek postupu, dokumenty a doprovodné materiály
žadatele žadateli navráceny.

Oznámení rozhodnutí o udělení grantu
Rámcový kalendář pro oznámení výsledků výběrového řízení v každé z akcí je uveden níže v oddílu Lhůty v
průběhu projektu a způsoby plateb.

JAKÝ JE NÁSLEDNÝ POSTUP PO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI?
Grantová smlouva/rozhodnutí o grantu
V případě, že je projekt vybrán k udělení grantu EU v rámci programu Erasmus+, může rozhodnutí o udělení
grantu nabývat těchto formálních podob:

rozhodnutí o grantu - přijaté výkonnou agenturou - je oznámeno žadateli vybraného projektu. Pro
obdržení rozhodnutí/oznámení o rozhodnutí se žadatel stává příjemcem grantu EU a může projekt
32
zahájit ;

grantová smlouva je uzavřena mezi národní nebo výkonnou agenturou, která projekt vybrala, a
žadatelem. Žadatel obdrží grantovou smlouvu, a ta musí být podepsána jeho oprávněným zástupcem a
zaslána zpět národní nebo výkonné agentuře; národní nebo výkonná agentura je poslední podepisující
stranou. Po podepsání grantové smlouvy oběma stranami se žadatel stává příjemcem grantu EU a může
33
projekt zahájit .
V závislosti na druhu akce mohou mít grantové smlouvy formu smluv s jedním příjemcem, kdy je žadatel jediným
příjemcem grantu, nebo smluv s větším počtem příjemců, kdy se všichni sdružení partneři stávají v rámci smlouvy
příjemci grantu. Současně však platí, že všechny další organizace podílející se na projektu (spolupříjemci)
písemně pověřují koordinátorskou organizaci odpovědností k jednání jako hlavní příjemce grantu. Pověření
32

Výjimky z tohoto pravidla naleznete v oddílu Zamezení zpětné účinnosti této Příručky.

33

Viz výše uvedenou poznámku.
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žadatele každým z partnerů musí být zpravidla předložena ve fázi předkládání žádosti. Jestliže jsou tato pověření
předkládána v pozdější fázi řízení, musí být poskytnuta nejpozději při podpisu grantové smlouvy.
Pověření nejsou vyžadována u partnerských organizací v jiných zemích než v zemi žadatelské organizace, a to
v případech Projektů mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců, Projektů mobility žáků a pracovníků
VET, Projektů mobility pracovníků škol a Projektů mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých. V případě
národních konsorcií v oblasti vysokoškolského vzdělávání, VET a vzdělávání dospělých musí partnerské
organizace poskytnout pověření žadatelské organizaci.
Výjimkou jsou Strategická partnerství podporovaná v rámci Klíčové aktivity 2, která zahrnují pouze školy, v nichž
každá ze zúčastněných organizací podílejících se na vybraném projektu uzavírá grantovou smlouvu – týkající se
konkrétně jejího podílu na grantu – s národní agenturou sídlící v její zemi.
Příklady grantových dohod a rozhodnutí o grantu používaných v rámci programu Erasmus+ budou zveřejněny v
průběhu roku na internetových stránkách Evropské komise a výkonné agentury.
Rámcový kalendář pro přijetí grantových dohod a rozhodnutí o grantu v každé z akcí je uveden níže v oddílu
Lhůty v průběhu projektu a způsoby plateb.

Výše grantu
Přijetí žádosti nepředstavuje závazek přidělení financování ve výši částky požadované žadatelem. Požadovaná
výše financování může být snížena na základě zvláštních finančních pravidel platných pro danou akci nebo na
základě analýzy dřívějších výsledků žadatelské organizace ve smyslu její schopnosti spravovat a plně využít
grant společenství udělený v předchozích případech.
Udělení grantu v daném výběrovém kole nezakládá oprávnění platné pro kola následující.
Je vhodné poznamenat, že výše grantu stanovená dohodou představuje maximum, které nelze navýšit ani v
případě, že žadatel požaduje vyšší částku.
Zdroje převedené výkonnou agenturou nebo národní agenturou na účet příjemce musí být na účtu nebo podúčtu
uvedeném příjemcem pro grantové platby jasně identifikovány.

Postup platby
V závislosti na druhu akce, trvání grantové smlouvy/rozhodnutí o grantu a posouzení finančních rizik budou na
projekty podporované v rámci programu Erasmus+ uplatňovány různé postupy platby.
S výjimkou plateb předběžného financování budou ostatní platby a náhrady poskytnuty na základě analýzy
závěrečných zpráv nebo žádostí o platbu předložených příjemcem (vzory těchto dokumentů budou zpřístupněny v
průběhu roku na internetových stránkách národních agentur a výkonné agentury).
Postup platby uplatňovaný v rámci programu Erasmus+ je popsán níže.

První záloha
Záloha bude příjemci poukázána do 30 dnů od data podpisu grantové smlouvy poslední ze dvou stran nebo od
data oznámení rozhodnutí o grantu příjemci a v odpovídajícím případě od data přijetí příslušných jistin (viz níže
oddíl Finanční jistota). Účelem zálohy je poskytnout příjemci počáteční hotovost. Národní agentury nebo výkonná
agentura se v případě, že finanční způsobilost žadatele nepovažují za dostatečnou, mohou rozhodnout rozdělit
první zálohu do většího počtu splátek.

Další zálohy
V případě některých akcí bude příjemci poukázána druhá – a v některých případech i třetí – záloha do 30
kalendářních dnů od přijetí žádosti o další zálohu podané příjemcem národní nebo výkonnou agenturou nebo do
60 kalendářních dnů od této žádosti, jestliže je žádost o další zálohu doprovázena zprávou o postupu činnosti. O
tyto další zálohy lze žádat v případě, že již bylo využito nejméně 70% předchozí zálohy. V případě, že výkaz
využití předchozí zálohy/předchozích záloh dokládá méně než 70% využití předchozí zálohy/předchozích záloh
na pokrytí nákladů, bude výše dalších záloh snížena o rozdíl mezi 70% prahem a skutečně využitou částkou.

Průběžná zpráva
V rámci některých akcí budou příjemci požádáni o předložení průběžné zprávy informující o stavu provádění
projektu, a v některých případech o její doložení spolu s žádostí o další zálohu. Průběžná zpráva musí být
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předložena ve lhůtě uvedené v grantové smlouvě nebo v rozhodnutí o grantu.

Doplatek nebo vratka
Částka doplatku poukazovaného příjemci bude stanovena na základě závěrečné zprávy, která má být předložena
ve lhůtě uvedené v grantové smlouvě nebo v rozhodnutí o grantu. V případě, že (a) aktivity uvedené v žádosti o
grant nejsou uskutečněny nebo jsou uskutečněny jiným než plánovaným způsobem, nebo (b) skutečné uznatelné
náklady příjemce jsou nižší než náklady plánované ve fázi žádosti, nebo (c) kvalita realizovaných
činností/výsledků není dostatečná, může být financování poměrně sníženo, anebo ve vhodných případech může
být žadatel požádán o navrácení částek již přijatých záloh, které byly vyplaceny v nadměrné výši.
V rámci některých akcí hradí národní nebo výkonná agentura 100 % uděleného grantu prostřednictvím záloh. V
těchto případech nedochází k vyplacení doplatku. Jestliže však – na základě závěrečné zprávy předložené
příjemcem ve lhůtě uvedené v grantové smlouvě – (a) aktivity uvedené v žádosti o grant nejsou uskutečněny
nebo jsou uskutečněny jiným než plánovaným způsobem, nebo (b) skutečné uznatelné náklady příjemce jsou
nižší než náklady plánované ve fázi žádosti, nebo (c) kvalita realizovaných činností/výsledků není dostatečná,
bude žadatel požádán o vratku částek již přijatých v rámci záloh, které byly vyplaceny v nadměrné výši.
Doplatek nebo vratka budou zpravidla vystaveny do 60 kalendářních dnů od přijetí závěrečné zprávy.
Podrobné údaje o způsobech plateb platných pro jednotlivé akce jsou uvedeny níže v oddílu Lhůty v průběhu
projektu a způsoby plateb.

Finanční sankce
Příjemci, kteří závažným způsobem poruší své smluvní povinnosti, mohou být uloženy finanční sankce ve výši 2%
až 10% celkové hodnoty uděleného grantu. Tuto sazbu lze zvýšit na 4% až 20% v případě, že během pěti let ode
dne, kdy bylo porušení zjištěno a potvrzeno v řízení o sporných otázkách s příjemcem, dojde k opakování
protiprávního jednání.

LHŮTY V PRŮBĚHU PROJEKTU A ZPŮSOBY PLATEB

KA1 - Mobilita
vysokoškolských
studentů
a
zaměstnanců

Lhůty
v
průběhu
projektu
Rámcové
datum pro
oznámení
o
rozhodnutí
o udělení
4
měsíce
od lhůty pro
předložení
žádostí

Způsoby
plateb
Rámcové
datum pro
uzavření
grantové
smlouvy

Datum
závěrečné
doplatku
vratky

4 měsíce
od
lhůty
pro
předložení
žádostí

KA1 - Ostatní
druhy
mobility
(odborné
vzdělávání
a
příprava, školní
vzdělávání,
vzdělávání
dospělých
a
mládež)
KA1 – EDS pro
velké
skupiny
dobrovolníků

4
měsíce
od lhůty pro
předložení
žádostí

4 měsíce
od
lhůty
pro
předložení
žádostí

5
měsíců
od lhůty pro
předložení
žádostí

KA1 – Sdílené
magisterské
studium

5
měsíců
od lhůty pro
předložení
žádostí

–

4
měsíce
od lhůty pro

6 měsíců
od
lhůty
pro
předložení
žádostí
6 měsíců
od
lhůty
pro
předložení
žádostí
5 měsíců
od
lhůty

KA2
Strategická

Počet záloh

Průběžná
zpráva

Do
60
kalendářních
dnů od přijetí
závěrečné
zprávy národní
agenturou
Do
60
kalendářních
dnů od přijetí
závěrečné
zprávy národní
agenturou

2

Ne

1

Ne

Předb.
fin.:
80%
Zůstatek:
20%

Do 60 dnů od
přijetí závěrečné
zprávy
agenturou
EACEA
Nepředpokládá
se
platba
zůstatku

1

Ne

Předb.
fin.:
80%
Zůstatek:
20%

3

Ne

Předb.
fin.:
40% - 30% 30%
Zůstatek: 0%

Do
60
kalendářních

1

Ano

Předb.
80%

/

%
podíl
grantu
poskytovaný
v
jednotlivých
fázích
Předb.
fin.:
80% - 20%
Zůstatek: 0%

fin.:
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partnerství
o
délce do 2 let

předložení
žádostí

pro
předložení
žádostí

KA2
–
Strategická
partnerství
o
délce 2 až 3
roky

4
měsíce
od lhůty pro
předložení
žádostí

5 měsíců
od
lhůty
pro
předložení
žádostí

KA2 – Znalostní
aliance
a
Aliance
odvětvových
dovedností
KA2 – Budování
kapacit v oblasti
mládeže

5
měsíců
od lhůty pro
předložení
žádostí

KA3
–
Strukturovaný
dialog

4
měsíce
od lhůty pro
předložení
žádostí

7 měsíců
od
lhůty
pro
předložení
žádostí
6 měsíců
od
lhůty
pro
předložení
žádostí
4 měsíce
od
lhůty
pro
předložení
žádostí

Aktivity
programu
Monnet

5
měsíců
od lhůty pro
předložení
žádostí

Jean

5
měsíců
od lhůty pro
předložení
žádostí

–
pro

5
měsíců
od lhůty pro
předložení
žádostí

Sport
–
Neziskové
sportovní akce

5
měsíců
od lhůty pro
předložení
žádostí

Sport
Partnerství
spolupráci

6 měsíců
od
lhůty
pro
předložení
žádostí
6 měsíců
od
lhůty
pro
předložení
žádostí
6 měsíců
od
lhůty
pro
předložení
žádostí

dnů od přijetí
závěrečné
zprávy národní
agenturou
Do
60
kalendářních
dnů od přijetí
závěrečné
zprávy národní
agenturou
Do 60 dnů od
přijetí závěrečné
zprávy
agenturou
EACEA
Do 60 dnů od
přijetí závěrečné
zprávy
agenturou
EACEA
Do
60
kalendářních
dnů od přijetí
závěrečné
zprávy národní
agenturou
Do 60 dnů od
přijetí závěrečné
zprávy
agenturou
EACEA
Do 60 dnů od
přijetí závěrečné
zprávy
agenturou
EACEA
Do 60 dnů od
přijetí závěrečné
zprávy
agenturou
EACEA

Zůstatek:
20%

2

Ano

Předb.
fin.:
40% - 40%
Zůstatek:
20%

2

Ano

Předb.
fin.:
40% - 40%
Zůstatek:
20%

1

Ano

Předb.
fin.:
80%
Zůstatek:
20%

1

Ne

Předb.
fin.:
80%
Zůstatek:
20%

1

Ano

Předb.
fin.:
70%
Zůstatek:
30%

2

Ano

Předb.
fin.:
60%
Zůstatek:
40%

1

Ano

Předb.
fin.:
60%
Zůstatek:
40%

Rámcová data uvedená v tabulce výše jsou určena pouze jako orientační údaje a nezakládají zákonnou
povinnost národních agentur ani výkonné agentury. Obdobně pokud jde o výše uvedené způsoby platby, je
vhodné upozornit, že budou uplatňovány v obvyklých případech, jsou však závislé na individuální situaci příslušné
žadatelské organizace nebo sdružení žadatelů (např. na finanční způsobilosti), a jejich odlišná úprava může být
předmětem grantové smlouvy nebo rozhodnutí o grantu. V případě nedostatku rozpočtových zdrojů EU v daném
rozpočtovém roce mohou být výše prvních splátek předběžného financování dále sníženy.

DALŠÍ VÝZNAMNÁ SMLUVNÍ USTANOVENÍ
Finanční garance
V případě, že není finanční způsobilost příjemce považována za dostatečnou, může národní nebo výkonná
agentura požadovat, aby příjemce, jemuž byl udělen grant přesahující 60 000 EUR, předem složil zálohu, s cílem
omezit finanční riziko související s platbou předběžného financování. Požadovaná výše této zálohy může
dosahovat částky splátky/splátek předběžného financování.
Účelem této zálohy je zavázat banku nebo finanční instituci k neodvolatelné záruce nebo prvnímu ručení za
splnění povinností příjemce vyplývajících z grantové smlouvy nebo rozhodnutí o grantu.
Tuto finanční zálohu, vyjádřenou v eurech, poskytuje schválená banka nebo finanční instituce sídlící v členském
státě EU. Je-li příjemce usazen v zemi, která není členským státem EU, může národní nebo výkonná agentura
přistoupit na to, že takovou zálohu poskytne banka nebo finanční instituce sídlící v této zemi, pokud se domnívá,
že zabezpečení a parametry, jež tato banka či finanční instituce nabízí, jsou rovnocenné podmínkám nabízeným
v členském státě EU.
Tato záloha může být nahrazena společným a nerozdílným ručením třetí osoby nebo společným a nerozdílným
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ručením zúčastněných organizací, které jsou stranami stejné grantové smlouvy.
Záloha bude uvolňována postupně s tím, jak je předběžné financování zúčtováváno proti průběžným platbám
nebo výplatě zůstatku, jež jsou prováděny ve prospěch příjemce za podmínek grantové smlouvy nebo rozhodnutí
o udělení grantu.

Subkontrakty a dodavatelské a zprostředkovatelské smlouvy
Příjemce je oprávněn využít subdodavatelských smluv na určité technické služby vyžadující zvláštní dovednosti
(související s právem, účetnictvím, daňovými předpisy, lidskými zdroji, informačními technologiemi apod.) nebo
prováděcích smluv. Náklady, které příjemci vzniknou v souvislosti s tímto druhem služeb, proto mohou být
považovány za uznatelné náklady, za předpokladu, že vyhovují všem dalším kritériím popsaným v grantové
smlouvě nebo v rozhodnutí o grantu.
Tam, kde provedení projektu vyžaduje dodávky zboží, stavebních prací nebo služeb (smlouvy o provedení), jsou
příjemci povinni přidělit zakázku ekonomicky nejvýhodnější nabídce, tzn. nabídce, která představuje nejvyšší
hodnotu za požadovanou cenu, případně nabídce uvádějící nejnižší cenu, přičemž jsou povinni zamezit střetu
zájmů a zajistit, že doklady k zakázce budou uloženy pro případ kontroly.
V případě provádění zakázky přesahující hodnotu 60 000 EUR je národní nebo výkonná agentura oprávněna na
příjemce uvalit zvláštní pravidla vedle těch, která jsou uvedena v předchozím odstavci. Tato zvláštní pravidla
budou v takovém případě zveřejněna na internetových stránkách národních agentur a výkonné agentury.

Informování o udělených grantech
Granty udělené v průběhu finančního roku musí být zveřejněny na internetových stránkách Evropská komise,
výkonné agentury nebo národních agentur v průběhu první poloviny roku následujícího po uzavření účetního
roku, v němž byly uděleny.
Tyto informace mohou být rovněž zveřejněny prostřednictvím jakéhokoli jiného média včetně Úředního věstníku
Evropské unie.
Národní agentury a výkonná agentura zveřejní následující informace:

jméno a adresu příjemce,

výši uděleného grantu,

povahu a účel uděleného grantu.
Na základě opodstatněné a řádně odůvodněné žádosti příjemce může být od zveřejnění informací upuštěno,
jestliže toto zveřejnění představuje riziko ohrožení práv a svobod příslušných jednotlivců chráněných Listinou
základních práv Evropské unie nebo riziko poškození obchodních zájmů příjemců.
Pokud jde o osobní údaje fyzických osob, je nutno zveřejněné informace odstranit dva roky od konce účetního
roku, v němž byly finanční prostředky poskytnuty.
Stejné pravidlo se uplatňuje na osobní údaje obsažené v oficiálních názvech právnických osob (např. spolků nebo
společností, jejichž název obsahuje jména jejich zakladatelů).
Tyto informace nebudou zveřejňovány v případě stipendií vyplacených fyzickým osobám a další přímé podpory
vyplacené fyzickým osobám v nouzi (uprchlíkům a nezaměstnaným osobám). Organizace, které jsou příjemci
grantu, dále nejsou oprávněny zveřejňovat tento druh informací v případě osob čerpajících grant na mobilitu v
rámci programu Erasmus+.

Publicita
Vedle požadavků viditelnosti projektu a požadavků na šíření a využívání jeho výsledků (jež představují kritéria pro
udělení), nesou příjemci závazek minimální publicity pro každý projekt podpořený grantem.
Příjemci jsou povinni ve všech svých veřejných sděleních a publikacích používajících jakékoli sdělovací
prostředky včetně internetu nebo u příležitosti činností, na něž je grant využit, jasně ocenit podporu Evropské
unie.
Jsou tak povinni učinit v souladu s ustanoveními obsaženými v grantové smlouvě nebo v rozhodnutí o grantu. V
případě, že tato ustanovení nejsou v plné šíři dodržována, může dojít k omezení grantu příjemce.
Další požadavky související s viditelností projektu jsou uvedeny v pokynech k šíření výsledků v příloze II této
příručky.

Kontroly a audity
Národní nebo výkonná agentura nebo Evropská komise mohou provádět technické a finanční kontroly a audity v
souvislosti s využíváním grantu. Mohou rovněž ověřovat povinně vedené záznamy příjemce (nebo spolupříjemce)
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za účelem pravidelného hodnocení financování jednorázovou částkou, jednotkovými náklady nebo paušálním
způsobem. Příjemce (nebo spolupříjemce) se podpisem svého oprávněného zástupce zaváže poskytnout důkazy,
že byl grant využit řádným způsobem. Evropská komise, výkonná agentura, národní agentury a Evropský účetní
dvůr nebo jimi pověřené orgány mohou využití grantu kdykoli kontrolovat, a to až do pěti let, nebo tří let v případě
grantů nepřesahujících 60 000 EUR, od poukázání poslední platby nebo náhrady národní nebo výkonnou
agenturou. Z toho důvodu jsou příjemci po tuto dobu povinni udržovat záznamy, uchovávat podpůrné dokumenty,
statistické výkazy a další dokumenty související s uděleným grantem.
V případě projektů spravovaných na centrální úrovni výkonnou agenturou mohou být uplatňovány různé postupy
auditu v závislosti na příslušném druhu akce a velikosti uděleného grantu (v příslušném případě audit typu I na
granty na částky v rozmezí 60 000 až 750 000 EUR, audit typu II na granty od částky 750 000 EUR výše). Další
informace jsou uvedeny na internetových stránkách výkonné agentury.
Podrobná opatření ohledně kontrol a auditů jsou popsána v grantové smlouvě nebo v rozhodnutí o grantu.

Ochrana osobních údajů
Všechny osobní údaje obsažené v žádosti nebo v grantové smlouvě/rozhodnutí o grantu budou zpracovány
národní nebo výkonnou agenturou nebo Evropskou komisí v souladu s:

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Evropské unie a o volném pohybu těchto údajů,

v příslušném případě s vnitrostátními právními předpisy o ochraně osobních údajů země, v níž byla
žádost vybrána.
Odpovědi žadatele na otázky obsažené ve formuláři žádosti, s výjimkou těch, které jsou označeny jako volitelné,
jsou nezbytné k posouzení a dalšímu zpracování žádosti o grant v souladu s programem Erasmus+. Osobní
údaje mohou být na základě zásady nezbytné znalosti předány třetím osobám podílejícím se na hodnocení
žádostí nebo na postupech správy grantů, aniž by tím byla narušena možnost jejich předání orgánům
odpovědným za monitorování a kontrolu v souladu s právem Evropské unie nebo orgánům pověřeným k
provádění hodnocení programu nebo kterékoli z jeho akcí. Žadatel bude oprávněn nahlížet do svých osobních
údajů a opravovat je. V případě, že bude mít žadatel jakýkoli dotaz týkající se zpracování jeho osobních údajů,
vznese jej agentuře, která jeho projekt vybrala. V případě sporu je žadatel rovněž oprávněn obrátit se kdykoli na
evropského inspektora ochrany údajů. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny
v grantové smlouvě nebo v rozhodnutí o udělení grantu.
Pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci programu Erasmus+, je na stránkách Evropská komise a výkonné
agentury dostupné podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů včetně kontaktních údajů.
Žadatelé a v případě, že se jedná o právnické osoby, pak osoby, které jsou oprávněny je zastupovat nebo za ně
jednat, se zpravují, že v případě, že se budou nacházet v jedné ze situací uvedených:

v rozhodnutí Evropská komise ze dne 16. prosince 2008 o systému včasného varování pro používání
34
schvalujícími osobami Evropská komise a výkonnými agenturami
35

nebo v nařízení Evropská komise ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení ,
mohou být jejich osobní údaje (jméno a příjmení v případě fyzických osob, adresa, právní forma a jméno a
příjmení osob oprávněných k jejich zastupování nebo jednání jejich jménem v případě právnických osob)
zaznamenány v systému včasného varování, nebo v systému včasného varování i v ústřední databázi pro
vyloučení a sděleny osobám a subjektům uvedeným ve výše uvedeném rozhodnutí a nařízení v souvislosti s
udělením nebo prováděním dodavatelské smlouvy nebo grantové smlouvy nebo rozhodnutí o grantu.

Otevřená licence a práva duševního vlastnictví
Otevřená licence představuje způsob, kterým vlastník díla uděluje svolení všem uživatelům k využívání zdroje.
Každému zdroji je přidělena samostatná licence.
Otevřená licence neznamená převod autorských práv nebo práv duševního vlastnictví. Příjemci zůstávají nadále
držiteli autorských práv a jsou oprávněni jich užívat podle svého uvážení. Jediným požadavkem kladeným na
příjemce grantů je zajištění volné přístupnosti vzdělávacích zdrojů (nebo dalších dokumentů a komunikačních
prostředků vytvořených v rámci projektu) prostřednictvím otevřených licencí. Příjemci jsou oprávněni využít
výstupy svého projektu rovněž v obchodních činnostech. V tomto ohledu zkušenost ukazuje, že otevřený přístup
ke zdrojům zvyšuje viditelnost a může zajímající se uživatele přimět k zakoupení tištěných verzí nebo fyzických
materiálů, dokumentů a médií.

Uplatňované předpisy
34

(Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 125)

35

(Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 12)
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Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady č. 1605/2002.
Nařízení Evropská komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích
pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č.966/2012, kterým se stanoví finanční
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.
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PŘÍLOHA I
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MOBILITY
A STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ
Tato příloha obsahuje dodatečná kritéria a důležité informace týkající se přípravy a provádění projektů mobility a
mobility vysokoškolského vzdělávání a činností navazujících na tyto projekty, stejně jako několik konkrétních
příkladů aktivit, které lze uskutečňovat v rámci strategických partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže. Organizace, které zamýšlí vytvořit projekt na základě těchto akcí, by si měly před předložením žádostí o
grant pečlivě prostudovat příslušné části této přílohy. Příloha je rozdělena do následujících oddílů:
Projekt mobility pro vysokoškolské studenty a zaměstnance .............................................................................. 199
Projekt mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a přípravy ....................................................... 204
Projekt mobility pro pracovníky škol .................................................................................................................... 212
Projekt mobility pro pracovníky ve vzdělávání dospělých .................................................................................... 216
Mobilita mladých lidí a pracovníků s mládeží ....................................................................................................... 218
Sdílené magisterské studium ................................................................................................................................ 225
Strategická partnerství........................................................................................................................................... 229
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PROJEKT

MOBILITY
ZAMĚSTNANCE

PRO

VYSOKOŠKOLSKÉ

STUDENTY

A

1. PŘED MOBILITOU
a. AKREDITACE ZÚČASTNĚNÝCH ORGANIZACÍ
LISTINA PROGRAMU ERASMUS PRO VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education) představuje
obecný kvalitativní rámec pro činnosti v oblasti evropské a mezinárodní spolupráce, které může vysokoškolská
instituce v rámci uvedeného programu provádět. Získání listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání
je nezbytným předpokladem pro všechny vysokoškolské instituce, které se nacházejí v jedné ze zemí účastnících
se programu a které chtějí předložit žádost a zapojit se v rámci uvedeného programu do mobility ve vzdělávání
jednotlivců a/nebo spolupráce na inovacích a osvědčených postupech. U vysokoškolských institucí se sídlem v
partnerských zemích se listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání nevyžaduje; kvalitativní rámec
bude stanoven na základě meziinstitucionálních dohod (viz níže) mezi vysokoškolskými institucemi.
Výzvu k předkládání návrhů na získání listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání vyhlašuje jednou
ročně Výkonná agentura v Bruselu. V případě jejího získání je listina platná po celou dobu trvání programu.
Podmínky pro podání žádosti o získání listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání jsou na
internetových stránkách Výkonné agentury: http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call he charter en.php.
Vysokoškolské instituce musí během provádění projektu dodržovat všechna ustanovení listiny programu
Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání. Na jejich dodržování dohlíží národní agentura. Porušením některé
z jejich zásad a závazků může vést k jejímu odebrání Evropskou komisí.

CERTIFIKÁT KONSORCIA MOBILITY
Konsorcia mobility tvořená vysokoškolskými institucemi mohou podporovat kteroukoli ze čtyř činností
splňujících podmínky projektu mobility ve vysokoškolském vzdělávání.
Účelem konsorcií mobility je napomáhat organizacím s mobilitami a nabízet přidanou hodnotu, co se týká kvality
činností v porovnání s tím, co by každá jednotlivá vysílající vysokoškolská instituce byla schopna sama
poskytnout. Členské organizace konsorcií mobility mohou sdílet služby týkající se fungování projektu mobility.
Společné činnosti mohou zahrnovat společné administrativní, smluvní a finanční řízení mobility, společný výběr
a/nebo přípravu a odborné vedení účastníků a tam, kde je to vhodné, také centralizované místo pro vyhledávání
společností a pro vzájemné seznámení mezi společnostmi a účastníky. Konsorcium mobility může rovněž
fungovat jako pomocník pro přicházející studenty a stážisty. To zahrnuje vyhledání přijímající organizace
v regionu, ve kterém se nachází partneři konsorcia mobility, a v případě potřeby poskytování nezbytné pomoci.
Koordinátor konsorcia, případně společně s jinými/zprostředkujícími organizacemi, může hrát aktivní úlohu
při rozvíjení kontaktů se společnostmi a při vyhledávání příležitostí pro stáže a míst pro školení pro zaměstnance,
při podpoře těchto činností a poskytování informací atd.
Každá vysílající vysokoškolská instituce je odpovědná za kvalitu, obsah a uznání období strávených v rámci
projektu mobility. Každý člen konsorcia je povinen uzavřít s koordinátorem konsorcia dohodu stanovující úlohy a
odpovědnosti a administrativní a finanční opatření; podmínky spolupráce upřesňují záležitosti, jako jsou
mechanismy přípravy, zajištění kvality mobility a činnosti navazující po období mobility.
Konsorcium mobility může obdržet finanční prostředky, pouze pokud získá certifikát konsorcia mobility.
Pokud není konsorcium mobility vyhodnoceno úspěšně, musí o získání certifikátu požádat v následujícím
roce.
Dodržování požadavků plynoucích ze získání certifikátu konsorcia mobility podléhá kontrole národní agentury.
Jakékoli vážné problémy (např. zneužití finančních prostředků, nedodržování povinností a nedostatky ve
finančním řízení) nebo jakékoli porušení závazků ze strany konsorcia může vést k odebrání certifikátu ze strany
národní agentury. Národní agentura bude od koordinátora konsorcia požadovat, aby ji neprodleně informoval o
každé změně ve složení, změně situace a statusu konsorcia, které by mohly vyžadovat změny, certifikátu, nebo
jeho odebrání.
Vysokoškolská instituce může požádat o udělení grantů dvěma způsoby: a) přímo u národní agentury jako
samostatná vysokoškolská instituce, b) přes konsorcium, jehož je členem. Oba způsoby mohou jednotlivé
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katedry či fakulty využít současně. Vysokoškolská instituce/katedra je však nadále odpovědná za zamezení
dvojího poskytnutí finančních prostředků jednomu účastníkovi, který v jednom akademickém roce využije
oba způsoby.

b. MEZIINSTITUCIONÁLNÍ DOHODA
Mobilita studentů za účelem studií a mobilita pedagogických pracovníků za účelem výuky mezi vysokoškolskými
institucemi bude probíhat jako součást meziinstitucionální dohody mezi danými vysokoškolskými institucemi.
Tato meziinstitucionální dohoda bude v případě mobility mezi programovými zeměmi a partnerskými zeměmi
stanovovat obecné zásady, které je třeba dodržovat při získání listiny programu Erasmus pro vysokoškolské
vzdělávání, a obě strany se zaváží k jejich plnění.
Meziinstitucionální dohodu lze rovněž rozšířit na mobilitu studentů v oblasti stáží a/nebo mobilitu zaměstnanců v
oblasti školení v závislosti na schopnosti partnerských institucí nalézt vhodné přijímající společnosti/organizace
v zahraničí.

c. APLIKACE MOBILITY TOOL
Dříve než jsou účastníci vybráni, musí organizace, která se stane příjemcem projektu mobility, uvést do aplikace
Mobility Tool obecné informace týkající se účastníka a typu mobility, kterou tento účastník bude vykonávat (např.
jméno účastníka, místo konání mobility, délka trvání mobility atd.). Aplikace bude příjemci projektu pomáhat při
řízení mobility programu Erasmus+. Příjemce projektu je rovněž odpovědný za aktuálnost údajů uvedených
v aplikaci Mobility Tool, které se mohou u účastníků nebo činností v době trvání projektu mobility změnit. Příjemci
tak na základě informací uvedených v aplikaci budou schopni generovat předpřipravené zprávy. Aplikace bude
rovněž vytvářet zprávy, které vyplní účastníci mobility. Více informací o aplikaci Mobility Tool a přístupu do ní
bude uvedeno v grantové smlouvě mezi národní agenturou a příjemcem grantu.

d. PODMÍNKY ÚČASTI STUDENTŮ
VÝBĚR
Studenti podávají žádosti u své vysokoškolské instituce, která provede výběr účastníků mobilit. Výběr studentů,
stejně jako postup pro udělování grantů studentům musí být spravedlivý, transparentní, soudržný a písemně
doložený a dostupný všem stranám zapojeným do výběrového řízení.
Vysokoškolská instituce učiní nezbytná opatření pro předcházení střetu zájmů s ohledem na osoby, které mohou
být přizvány k účasti ve výběrových orgánech nebo do výběrového řízení.
Výběrová kritéria, jako jsou například: akademický výkon uchazeče, předchozí zkušenosti s mobilitou, motivace,
předchozí zkušenosti v přijímající zemi (tj. návrat do země původu) atd., budou zveřejněna.
Jakmile jsou studenti vybráni, měli by od své vysílající instituce obdržet Studentskou chartu Erasm us, která
stanovuje studentská práva a povinnosti vztahující se na jejich dobu studia či stáže v zahraničí a vysvětluje
různé postupy před, v průběhu a po skončení mobility.

DOHODA SE STUDENTEM
Před svým odjezdem musí každý student uzavřít dohodu, která zahrnuje rovněž „ Learning Agreement“, která
stanoví program studia a/nebo praktické stáže, na němž se dohodl student, vysílající a přijímající
organizace. Tato studijní smlouva určuje konečné výsledky studia na období studia v zahraničí a upřesňuje
podmínky jeho formálního uznání. Smlouva rovněž upřesňuje místo studia a/nebo praktické stáže. V této
studijní smlouvě by se vysílající instituce a student měli také dohodnout na jazykové úrovni (hlavního jazyka
používaného při studiu nebo na pracovišti), kterého student dosáhne do zahájení studia/stáže v souladu
s doporučenou úrovní stanovenou v meziinstitucionální dohodě mezi vysílající a přijímající institucí (nebo
v souladu s očekáváními přijímající společnosti v případě stáže). Tam, kde lze použít, se vysílající instituce
a student dohodnou na nejvhodnějším způsobu poskytování jazykové podpory, aby student mohl dosáhnout
dohodnuté úrovně (viz následující odstavec týkající se on-line služeb pro jazykovou podporu).

GRANT PRO STUDENTY
Při uzavírání studijní smlouvy jsou studenti oprávněni získat „stipendium“ na svou podporu během trvání studia
či stáže v zahraničí. Stipendium se může skládat z jedné či obou následujících složek:
■ grantu EU vypočítávaného měsíčně a vypláceného jako jednotkový náklad (viz oddíl „ Pravidla financování“
v Části B této příručky); a/nebo národního, regionálního a místního grantu poskytovaného veřejným či
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soukromým dárcem nebo na základě programu půjček.

Existuje možnost udělit status „zero-grant Erasmus student“ (jak pro mobilitu studia, tak praktické stáže), tj.
student, který splňuje všechna kritéria pro Erasmus studenta a využívá všech výhod statusu Erasmus studenta,
kterému ale není poskytnut žádný grant EU v rámci mobility. Pravidla uvedená v této příručce k programu,
s výjimkou pravidel týkajících se udělování grantů, se vztahují také na tyto „zero-grant Erasmus studenty“. Jejich
počet je stanoven ve statistice výkonnostního ukazatele používaného pro rozdělování rozpočtu EU mezi
jednotlivé země.
Studenti účastnící se mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání podporovaného programem Erasmus+, bez
ohledu na skutečnost, zda čerpají některý z grantů EU programu Erasmus+, jsou osvobozeni od placení
školného, zápisného, poplatků za zkoušky, přístup do laboratoří a knihoven v přijímací instituci. Mohou však od
nich být požadovány malé poplatky, jako je pojistné, poplatky do studentských odborů a za používání různých
materiálů, jako jsou fotokopie, laboratorní produkty, stejně jako je hradí místní studenti. Na studenty, kteří své
studium či stáž končí, se nevztahují žádné další poplatky v souvislosti s pořádáním a správou jejich studia či
stáže v rámci mobility.
Navíc nárok na čerpání grantu nebo půjčky studentům na studia v jejich domovské instituci musí být zachován
i během doby strávené v zahraničí.
Studenti účastnící se projektu mobility ve vysokoškolském vzdělávání (ať již formou studia či praktické stáže
v zahraničí) nemohou být současně příjemci stipendia sdíleného magisterského studia a naopak.

ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA
Podepsáním Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání se vysokoškolská instituce zavazuje
poskytovat veškerou nezbytnou podporu účastníkům mobility, co se týká jazykové přípravy. V tomto ohledu
bude v průběhu programu pro všechny mobility v délce dvou a více měsíců postupně poskytována jazyková
podpora. Tuto on-line podporu bude vybraným studentům poskytovat Evropská komise s cílem vyhodnotit jejich
znalosti jazyka, který chtějí při svém studiu či stáži v zahraničí používat. Tento nástroj jim rovněž v případě
potřeby nabídne možnost zlepšit své znalosti daného jazyka před a/nebo v průběhu trvání mobility.
On-line jazyková podpora bude poskytována následujícím způsobem:
■
národní agentury budou tam, kde je dostupný systém, přidělovat vysokoškolským institucím on-line licence
v souladu s obecnými kritérii stanovenými Evropskou komisí;
■
poté co budou vybráni svou vysokoškolskou institucí a dříve než uzavřou studijní smlouvu, vyhotoví všichni
studenti (kromě rodilých mluvčích) využívající on-line službu on-line test, na jehož základě budou vyhodnoceny
jejich znalosti jazyka, který budou při svém studiu či stáži v zahraničí používat. Výsledky testu budou sděleny
studentovi a vysílající vysokoškolské instituci. To umožní vysílající instituci stanovit počet studentů, kteří budou
případně potřebovat on-line jazykový kurz;
■
na základě počtu získaných on-line licencí rozdělí vysokoškolská instituce licence v závislosti na potřebách
studentů. Studenti převezmou odpovědnost za účast na tomto on-line jazykovém kurzu, jak je popsáno a
dohodnuto ve studijní smlouvě (Learning Agreement);
■
na konci doby trvání mobility vypracuje student druhý hodnotící test pro zjištění pokroku, kterého dosáhl
v cizím jazyce. Výsledky budou sděleny studentovi a vysokoškolské instituci.
Další podrobnosti budou dostupné na internetových stránkách Evropské komise a národních agentur, jakmile bude
zpřístupněna on-line jazyková služba.
Pro všechny další typy mobility, nebo pokud nebude dostupná on-line služba Evropská komise pro daný jazyk,
mohou vysokoškolské instituce poskytovat studentům další druhy jazykové podpory, které budou financovány na
základě „organizačního podpůrného“ grantu.

e. PODMÍNKY ÚČASTI PRACOVNÍKŮ
VÝBĚR
Zaměstnaci účastnící se mobility pro vysokoškolské vzdělávání musí být vybráni svou vysílající vysokoškolskou
institucí spravedlivým a transparentním způsobem. Před svým odjezdem se musí se svou vysílající a přijímající
institucí/společností dohodnout na programu mobility.
Výběr vyučujících a pracovníků vysokoškolské instituce učiní vysokoškolská instituce. Výběrové řízení a postup
pro udělování grantů musí být spravedlivý, transparentní, soudržný a písemně doložený a bude dostupný všem
stranám účastnícím se výběrového řízení. Kritéria pro výběr (například přednost pro pracovníky odjíždějící do
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zahraničí poprvé, omezení možného počtu mobilit na zaměstnance v průběhu daného časového období atd.)
budou zveřejněna.
Vysokoškolská instituce učiní nezbytná opatření pro předcházení střetu zájmu s ohledem na osoby, které mohou
být přizvány k účasti ve výběrových orgánech nebo výběrovém řízení týkajícím se jednotlivých příjemců projektu.
V případě mobility pracovníků ze společnosti do vysokoškolské instituce, obdrží pracovník společnosti pozvání
od dané instituce; grant je pak spravován přijímající vysokoškolskou institucí.

DOHODA O MOBILITĚ
Výběr zaměstnanců vysokoškolské instituce provede vysílající instituce na základě návrhu programu mobility
předloženého pracovníkem po konzultaci s přijímající institucí/společností. Před odjezdem bude formálně
dohodnut konečný program mobility jak vysílající institucí/společností, tak přijímající institucí/společností
(výměnou dopisů nebo elektronickou poštou).
Vysílající instituce/společnost i přijímající instituce/společnost jsou odpovědné za kvalitu mobility v zahraničí.

GRANT PRO ZAMĚSTNANCE
Finanční pravidla pro dva typy mobility zaměstnanců jsou shodná. Grant je příspěvek na cestovné a diety na
dobu trvání výuky nebo školení v zahraničí (viz oddíl „Pravidla financování“ v Části B této příručky).
Vysokoškolským zaměstnancům je poskytována „zero-grant" mobilita.

2. V PRŮBĚHU MOBILITY
PŘERUŠENÍ MOBILITY STUDENTŮ
Průběh mobility v zahraničí může být v případě stáží přerušen z důvodu čerpání celopodnikové dovolené, pokud
je daná společnost v tuto dobu zavřená. Grant je během tohoto období zachován. Doba uzavření společnosti se
nezapočítává do minimální doby trvání stáže.

PRODLOUŽENÍ MOBILITY STUDENTŮ
Vysílající a přijímající organizace se mohou dohodnout na prodloužení probíhající mobility v následujících
případech:
■ dříve než skončí původně plánovaná doba trvání mobility, musí být dohoda o mobilitě upravena a všechna
ustanovení týkající se prodloužení její délky musí být doplněna. Tato úprava je obzvláště důležitá v případech,
kdy prodloužení zároveň podmiňuje žádost o rozšíření měsíčního grantu EU. Ačkoli je délka trvání mobility
stanovena v potvrzení o účasti studenta (jedná se o období stanovené vysokoškolskými institucemi v jejich
závěrečných zprávách), maximální počet měsíců, na který se vztahuje grant EU, stanoví dohoda o mobilitě nebo
její doplněná/é verze. Příjemci by tak měli upravit grantovou smlouvu pro účely mobility v případě prodloužení
délky pobytu v zahraničí, pokud toto prodloužení přináší finanční následky;
■ dodatečné období musí bezprostředně navazovat na probíhající dobu trvání mobility. Nesmí dojít k časovým
mezerám (prázdniny, celopodnikové dovolené a uzavření univerzity/společnosti nejsou považovány za
„mezery“), pokud je řádně neodůvodní a neschválí národní agentura.

3. PO SKONČENÍ MOBILITY
a. UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ
Na konci doby strávené v zahraničí musí přijímací instituce/společnost poskytnout studentovi a jeho
vysokoškolské instituci přepis záznamů nebo osvědčení o absolvování stáže („Transcript of Records“), ve
kterém potvrdí výsledky dohodnutého programu.
Po ukončení doby trvání mobility v zahraničí navazuje formální uznání ze strany vysílající instituce kreditů
získaných v zahraničí za nově nabyté schopnosti na základě formálního učení (využitím evropského systému
přenosu a akumulace kreditů (ECTS) nebo jiného rovnocenného systému), u stáží, kde lze uplatnit, včetně
dokumentace o výsledcích plynoucích z neformálního a informálního učení mimo místa výuky či pracoviště
(použitím dodatku k programu). Výše uvedené se však nevztahuje na stáže současných vysokoškolských
absolventů.
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Informace o výsledcích jazykových hodnocení a on-line jazykových kurzů budou předávány centrálně, na jejich
základě však nebude udělován žádný druh formálního vzdělání.
Co se týká mobility zaměstnaců, vysílající instituce by měly zajistit, aby dosažené výsledky účastníků byly řádně
uznány, šířeny a všeobecně používány v rámci celé instituce.

b. REPORTOVÁNÍ
Na konci období stráveného v zahraničí jsou všichni studenti a zaměstnanci, kteří se zúčastnili mobility, povinni
vyplnit a předložit závěrečnou zprávu. U mobilit v délce dvou a více měsíců zpráva rovněž zahrnuje kvalitativní
vyhodnocení jazykové podpory využívané v průběhu mobility.
Studenti a zaměstnanci, kteří zprávu nepředloží, mohou být svou vysílající vysokoškolskou institucí vyzváni, aby
částečně či zcela proplatili získaný grant EU. Proplacení nebude vyžadováno, když studentovi či zaměstnanci ve
splnění plánovaných aktivit v zahraničí zabrání okolnosti spojené s vyšší mocí. O takových případech informuje
vysílající instituce a národní agentura je musí písemně odsouhlasit.
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PROJEKTY MOBILITY PRO STUDENTY A PRACOVNÍKY ODBORNÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

1. NÁKLADY NA ORGANIZACI
Grant na organizaci mobilit je příspěvek na náklady vzniklé organizacím v souvislosti s vysoce kvalitní podporou
aktivit mobilit studentů a pracovníků. Například:
■ poskytování informací a pomoci žákům a pracovníkům;
■ výběr žáků a pracovníků;
■ příprava studijních smluv pro zajištění plného uznání vzdělávacích složek žáků; příprava a uznání smluv o
mobilitě pro pracovníky;
■ poskytování jazykové a kulturní přípravy žákům i pracovníkům – zejména odborných jazykových kurzů
v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;
■ obecná správa týkající se nastavení a řízení projektu mobility;
■ zajišťování účinného odborného vedení a dohledu pro účastníky mobility;
■ zvláštní ustanovení pro zajištění kvality stáží ve společnostech.
Kvalita provádění projektu a postupů bezprostředně navazujících na tento projekt ze strany instituce bude
zohledněna při rozhodování o udělení konečného grantu. Kvalitní provádění projektu mobility by mělo probíhat
v souladu s pokyny stanovenými v této příloze týkající se mobility pro žáky a pracovníky odborného vzdělávání
a přípravy.

2. PŘED MOBILITOU
a. AKREDITACE ZÚČASTNĚNÝCH ORGANIZACÍ
Návrhy projektů předložené uchazeči, kteří jsou držiteli certifikátu mobility programu Leonardo da Vinci (LdV)
uděleného v průběhu Programu celoživotního učení, budou v roce 2014 procházet zkráceným postupem. Nový
akreditační proces pro rok 2015 bude včas zaveden; v průběhu roku 2014 bude vyhlášena zvláštní výzva k udělení
certifikátu mobility pro odborné vzdělávání a přípravu. Proces akreditace organizací odborného vzdělávání a
přípravy budou řídit národní agentury.
Více podrobných informací bude k dispozici na internetových stránkách Evropské komise a národních agentur
v průběhu roku 2014.

b. EVROPSKÁ CHARTA KVALITY MOBILITY
Organizace odborného vzdělávání a přípravy, které zamýšlí uskutečňovat aktivity mobilit pro žáky a pracovníky
odborného vzdělávání a přípravy musí své aktivity provádět v souladu se zásadami a kritérii stanovenými
36
Evropskou chartou kvality mobility .
Evropská charta kvality mobility tvoří referenční dokument kvality pro pobyty v zahraničí v oblasti všeobecného
vzdělávání a odborné přípravy. Charta poskytuje návod na úpravu mobility pro vzdělávací či jiné účely, jako je
profesní zdokonalování jak mladých studentů, tak pracovníků. Dodržování zásad stanovených chartou by mělo
pomoci zajistit, aby účastníci mobility měli vždy po svém návratu pozitivní zkušenosti v hostitelské zemi i ve své
domovské zemi a aby se prohloubily výměny v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a zvýšil jejich počet. Charta
je dostupná na následujících internetových stránkách:
http://europa.eu/legislation summaries/education training youth/lifelong learninq/cllO85 en.htm

c. ECVET – EVROPSKÝ SYSTÉM
MEMORANDA POROZUMĚNÍ

KREDITŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU

–

Organizace odborného vzdělávání a přípravy se mohou rozhodnout používat evropský systém kreditů pro odborné
vzdělávání a přípravu (ECVET) v rámci svých mobilit (pro více informací viz níže). V takových případech je
nezbytným předpokladem pro používání ECVET vytvoření partnerství ECVET. Za tímto účelem je zapotřebí zapojit
příslušné dotčené organizace do 1) stanovování odpovídajících výsledků učení v průběhu trvání mobility; 2)
předkládání programů odborného vzdělávání a přípravy, které jsou schopné naplnit tyto potřeby; 3) vyhodnocení
míry, do jaké studenti dosáhli výsledků učení a 4) potvrzení a uznání kreditů studentů při jejich návratu do domovské
36

doporučení 2006/961 ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o mezinárodní mobilitě uvnitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání:
Evropská charta kvality mobility (Úřední věstník L 394 ze dne 30.12.2006).
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instituce.
Partnerství pro mobility ECVET mohou mít formální podobu Memoranda o porozumění.

Memorandum o porozumění je dohodou mezi příslušnými organizacemi, které nastavují rámec pro převod
kreditů. Dává formální podobu partnerství ECVET vzájemným přijetím statusu a postupů příslušných organizací
a institucí. Ustanovuje také postupy partnerství pro spolupráci.
Memorandum o porozumění mohou uzavírat sítě příslušných organizací/institucí z více zemí/systémů, mohou
však být také dvoustranná v závislosti na potřebách a cílech partnerství. Pro více informací a odbornou podporu
týkající se uzavření memoranda o porozumění se prosím odkažte na uživatelskou příručku ECVET dostupnou
na internetových stránkách Evropské komise.

d. KONSORCIUM MOBILITY
Vedle poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy podávajících žádost jako jedna organizace mohou o
projekt mobility pro odborné vzdělávání a přípravu žádat také konsorcia mobility pro odborné vzdělávání a
přípravu.
Účelem vzniku konsorcia mobility je usnadňovat pořádání činností mobility a nabízet přidanou hodnotu, co se týká
kvality činností v porovnání s tím, co by každá jednotlivá vysílající instituce odborného vzdělávání a přípravy
(např. odborná škola či učiliště) byla schopna sama poskytnout. Členské organizace konsorcia mobility pro
odborné vzdělávání a přípravu mají sdílet služby týkající se pořádání mobility a rozvíjet svou internacionalizaci
společně prostřednictvím vzájemné spolupráce a sdílením kontaktů. Společné činnosti zahrnují obvykle společné
administrativní, smluvní a finanční řízení mobility, společný výběr a/nebo přípravu a odborné vedení účastníků a
tam, kde je to vhodné, vytvoření centralizovaného místa pro hledání společností a vzájemné seznámení mezi
společnostmi a účastníky. Konsorcium mobility může rovněž fungovat jako pomocník pro nově příchozí stážisty a
pracovníky. To znamená hledání přijímající organizace v regionu, ve kterém se nachází partneři konsorcia
mobility, a v případě potřeby poskytování pomoci.
Koordinátor konsorcia, případně společně s jinými/zprostředkujícími organizacemi, musí hrát aktivní úlohu při
prohlubování kontaktů se společnostmi a vyhledávání příležitostí pro stáže a školení pro pracovníky,
při podporování těchto činností a poskytování informací atd.
Každá vysílající instituce VET je odpovědná za kvalitu, obsah a uznání doby trvání mobility. Každý člen
konsorcia je povinen uzavřít s koordinátorem konsorcia dohodu stanovující úlohy a odpovědnosti a
administrativní a finanční opatření; podmínky spolupráce stanoví záležitosti, jako jsou mechanismy pro přípravu
a zajištění kvality mobility a činnosti navazující po skončení mobility.

e. DATABÁZE MOBILITY
Dříve než jsou účastníci vybráni, musí organizace, která se stane příjemcem projektu mobility, uvést do databáze
mobility obecné informace týkající se účastníka a typu aktivity mobility, kterou tento účastník bude vykonávat
(např. jméno účastníka, místo konání mobility, délka trvání mobility atd.). Databáze mobility bude příjemci
projektu pomáhat při řízení činností mobility programu Erasmus+. Příjemce projektu je rovněž odpovědný za
aktuálnost údajů uvedených v Databázi mobility, které se mohou u účastníků nebo činností v době trvání projektu
mobility změnit. Příjemci tak na základě informací uvedených v Databázi mobility budou schopni generovat
předpřipravené zprávy. Databáze mobility bude rovněž vytvářet zprávy, které vyplní účastníci činností mobility.
Více informací o Databázi mobility a přístupu k němu bude uvedeno v grantové smlouvě mezi národní agenturou
a příjemcem projektu.

f. PODMÍNKY ÚČASTI STUDENTŮ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY
VÝBĚR
Vysílající organizace provede výběr účastníků mobility. Výběr studentů, stejně jako postup pro udělování grantů
musí být spravedlivý, transparentní, soudržný a písemně podložený a bude zpřístupněn všem stranám
účastnícím se výběrového řízení.
Vysílající organizace učiní nezbytná opatření pro předcházení střetu zájmu s ohledem na osoby, které mohou
být přizvány do výběrových orgánů či výběrového řízení jednotlivých účastníků.

206

DOPROVODNÉ OSOBY
Žáci odborného vzdělávání a přípravy se specifickými potřebami nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí
mohou být doprovázeni osobou, která jim bude v době trvání mobility poskytovat pomoc. Účast doprovodné osoby
by měla být úměrná počtu zúčastněných studentů (obvykle se jedná o jednu doprovodnou osobu na skupinu
studentů vykonávajících stáž ve stejné přijímající organizaci).
Doba trvání pobytu v zahraničí doprovodných osob by rovněž měla být úměrná potřebám studentů (obvykle
je pobyt na celou dobu trvání činnosti schválen pouze v případech, kdy studenti nejsou samostatní nebo
zletilí).

SMLOUVA S ŽÁKEM
Před svým odjezdem musí žáci odborného vzdělávání a přípravy uzavřít s vysílající a přijímající organizací
smlouvu, která mimo jiné zahrnuje následující:
■ „studijní smlouvu“ stanovující program odborné přípravy na základě dohody žáka, vysílající a přijímající
organizace. Tato smlouva určuje konečné výsledky učení pro období studia v zahraničí, upřesňuje podmínky
formálního uznání (např. ECVET);
■ „partnerskou dohodu o zajištěníkvality“, jež je přílohou studijní smlouvy, poukazuje na práva a povinnosti
účastníků, vysílajících a přijímajících organizací a tam, kde je to vhodné, zprostředkovatelských organizací.
Při uzavírání studijní smlouvy jsou žáci oprávněni získat grant na svou podporu během trvání studia či stáže
v zahraničí. Takový grant se může skládat z jedné či obou následujících složek:
■ grantu EU vypočítávaného měsíčně a vypláceného jako jednotkový náklad (viz oddíl „Pravidla financování“
v Části B této Příručky); a/nebo vnitrostátního, regionálního a místního grantu poskytovaného veřejným či
soukromým dárcem nebo na základě programu půjček.
Pro žáky odborného vzdělávání a přípravy je udělován status „zero-grant student“ (tj. pro žáky, kteří se účastní
stáží v souladu s kritérii mobility pro odborné vzdělávání a přípravu programu Erasmus+ a využívají výhod žáků
programu Erasmus+, aniž by čerpali jakýkoli grant programu mobility Erasmus+). Pravidla uvedená v tomto
průvodci programem, s výjimkou pravidel týkajících se udělování grantů, se rovněž vztahují na tyto „zero-grant
studenty“ odborného vzdělávání a přípravy.

ON-LINE JAZYKOVÁ SLUŽBA
Žáci odborného vzdělávání a přípravy účastnící se aktivit mobility v délce jednoho a více měsíců mají před
odjezdem nebo v průběhu aktivit i mobility nárok na podporu na jazykovou přípravu. V tomto ohledu hodlá
Evropská komise zřídit on-line službu pro vybrané žáky odborného vzdělávání a přípravy s cílem vyhodnotit
jejich znalosti jazyka, který budou při výkonu své stáže v zahraničí používat. Tato služba jim rovněž v případě
potřeby poskytne možnost zlepšit znalost jazyka před a/nebo během trvání mobility. On-line služba bude
poskytována postupně v průběhu programu. Jazyková podpora bude probíhat následujícím způsobem:
■ v době podání žádosti o účast v projektu mobility pro odborné vzdělávání a přípravu učiní uchazečská
organizace odhad potřebné jazykové podpory, v hlavním jazyce výuky či výkonu profese, žáků vykonávajících
stáž v rámci projektu mobility;
■ národní agentury tam, kde to systém umožňuje, přidělí on-line licence příjemcům projektu v souladu
s obecnými kritérii stanovenými Evropskou komisí;
■ poté co vysílající organizace vybere žáky a dříve než tito podepíší studijní smlouvu, vypracují všichni žáci (s
výjimkou rodilých mluvčích) s přístupem k on-line službě on-line test, který vyhodnotí jejich znalosti jazyka, který
chtějí při výkonu své stáže používat. Výsledky tohoto testu budou sděleny žákovi a na vyžádání také vysílající
organizaci. Tyto výsledky nebudou mít vliv na možnost žáka vycestovat do zahraničí;
■ na základě počtu získaných on-line licencí může být účastníkům, kteří potřebují jazykovou podporu,
nabídnuta možnost navštěvovat on-line jazykový kurz;
■ na konci své stáže vypracují žáci i odborného vzdělávání a přípravy druhé vyhodnocení pro zjištění pokroku,
kterého dosáhli v jazyce, ve kterém se vzdělávali či pracovali. Výsledky budou sděleny žákovi a na vyžádání také
vysílající organizaci.
On-line jazyková podpora poskytovaná Evropskou komisí bude dostupná v průběhu roku 2014. V počátečních
stádiích programu nebudou on-line hodnocení a kurzy fungovat ve všech jazycích Evropské unie a jazykové
kurzy nemusí být dostupné všem účastníkům, kteří o ně požádají. Jakmile bude on-line jazyková služba
zprovozněna, budou na internetových stránkách Evropská komise a národních agentur zveřejněny další
podrobnosti.
Co se týká jazyků, které nepokrývá služba Evropská komise, musí být jazyková podpora řešena v rámci
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organizací účastnících se projektu mobility pro odborné vzdělávání a přípravu; za tímto účelem lze poskytnout
zvláštní grant na „jazykovou podporu“. Mimoto organizace zapojené do projektu mobility v odborném
vzdělávání a přípravě mohou využívat grant na „náklady na organizaci“ pro vyřešení potřeb účastníků, co se
týká pedagogické, kulturní či specifické jazykové přípravy (viz oddíl „pravidla financování“ v Části B této
Příručky).

g. PODMÍNKY ÚČASTI PRO PRACOVNÍKY
VÝBĚR
Výběr pracovníků provede vysílající organizace. Výběr a postup udělování grantů musí být spravedlivý,
transparentní, soudržný a písemně doložený a bude zpřístupněn všem stranám účastnícím se výběrového
řízení.
Vysílající organizace učiní nezbytná opatření pro předcházení střetu zájmu s ohledem na osoby, které mohou
být přizvány do výběrových orgánů či výběrového řízení jednotlivých příjemců projektu.
Kritéria pro výběr (přednost pro pracovníky odjíždějící do zahraničí poprvé, omezení možného počtu činností
mobility na pracovníka během daného časového období atd.) budou zveřejněna.

SMLOUVA O MOBILITĚ
Výběr pracovníků provede vysílající instituce na základě návrhu programu mobility předloženého pracovníkem po
konzultaci s přijímající institucí nebo společností/organizací. Před odjezdem bude vysílající i přijímající organizací
formálně dohodnut konečný program mobility výměnou dopisů nebo elektronickou poštou.
Vysílající i přijímající organizace jsou odpovědné za kvalitu doby trvání mobility v zahraničí.

3. V PRŮBĚHU MOBILITY
PŘERUŠENÍ MOBILITY ŽÁKŮ
Doba trvání mobility v zahraničí může být u stáží přerušena z důvodu čerpání celopodnikové dovolené, pokud je
daná společnost v tuto dobu zavřená. Grant je během tohoto období zachován. Doba uzavření společnosti se
nezapočítává do minimální doby trvání stáže.

PRODLOUŽENÍ MOBILITY ŽÁKŮ
Vysílající a přijímající organizace se mohou dohodnout na prodloužení probíhající mobility v následujících
případech:
■ dříve než skončí původně plánovaná doba trvání mobility, musí být grantová smlouva upravena a všechna
ustanovení týkající se prodloužení její délky musí být doplněna. Tato úprava je obzvláště důležitá v případech,
kdy prodloužení zároveň podmiňuje žádost o rozšíření měsíčního grantu EU. Ačkoli je délka trvání mobility
stanovena v potvrzení o účasti studenta (jedná se o období stanovené organizacemi, které jsou příjemci
projektu, v jejich závěrečných zprávách), maximální počet měsíců, na který se grant EU vztahuje, stanoví
dohoda o mobilitě nebo její doplněná/é verze. To se týká i případu, kdy doba trvání uvedená ve studijní smlouvě
je kratší než doba uvedená v potvrzení o účasti;
■

dodatečné období musí bezprostředně navazovat na probíhající dobu trvání mobility. Nesmí dojít k časovým
mezerám (prázdniny a celopodnikové dovolené a uzavření školy odborného vzdělávání a přípravy či
společnosti nejsou považovány za „mezery“), pokud je řádně neodůvodní a neschválí národní agentura.

4. PO SKONČENÍ MOBILITY
a. UZNÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ
Dotčené vysílající a přijímající organizace by se měly dohodnout na vydání certifikátu Europass-mobility na
konci mobility. Pro více informací o postupu jsou uvedeny na internetových stránkách Europassu:
http://europass.cedefop.europa.eu/cs/home
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ECVET
Organizace odborného vzdělávání a přípravy mohou v rámci svých činností mobility uplatňovat systém ECVET.
Jedná se o společný metodický rámec, který usnadňuje získávání a převod kreditů za výsledky učení z jednoho
systému kvalifikací do druhého. Jeho cílem je podporovat mezinárodní mobilitu a přístup k celoživotnímu učení.
Nemá nahradit národní systémy kvalifikací, ale má dosáhnout lepší srovnatelnosti a slučitelnosti mezi nimi. ECVET
se vztahuje na všechny výsledky, které jednotlivec získá různými způsoby vzdělávání a odborné přípravy a které
jsou následně převedeny, uznány a nashromážděny s ohledem na získání kvalifikace. Tato iniciativa usnadňuje
evropským občanům dosáhnout toho, aby byla v jiném členském státě uznána jejich odborná příprava,
dovednosti a znalosti v jiné zemi účastnící se programu. Více informace o ECVET jsou uvedeny na
internetových stránkách Evropská komise:
ttp://europa.eu/leaislation summaries/education training youth/lifelong learning/clllO7 en.htm
Při používání ECVET by získávání kreditů za dosažené výsledky učení mělo být transparentní a kredity by měly být
uvedeny v memorandu o porozumění mezi zúčastněnými stranami.

b. REPORTOVÁNÍ
Na konci období stráveného v zahraničí jsou všichni žáci a pracovníci odborného vzdělávání a přípravy, kteří se
zúčastnili aktivit mobility, povinni vyplnit a předložit závěrečnou zprávu. U aktivit mobility v délce jednoho a více
měsíců zpráva rovněž zahrnuje kvalitativní vyhodnocení jazykové podpory využívané v průběhu mobility.
Žáci a pracovníci, kteří zprávu nepředloží, mohou být vyzváni, aby částečně či zcela proplatili získaný grant EU.
Proplacení nebude vyžadováno, když žákovi či pracovníkovi ve splnění plánovaných aktivit v zahraničí zabrání
okolnosti spojené s vyšší mocí. O takových případech informuje vysílající organizace a národní agentura je musí
písemně odsouhlasit.
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PROJEKT MOBILITY PRO PRACOVNÍKY ŠKOL
Projekty mobility umožňují školám poskytnout jejich učitelům i jiným pracovníkům příležitosti a podněty pro
získání nových schopností odpovídajících potřebám školy. Vedení školy by mělo hrát aktivní úlohu při plánování a
podporování projektu mobility a uskutečňování odpovídajících opatření navazujících na tento projekt.
Aby tyto činnosti měly co možná největší dopad na profesní rozvoj všech pracovníků, měly by školy zajistit, aby
po skončení mobility byly schopnosti získané jejich pracovníky správným způsobem šířeny napříč školou a
začleněny do výuky ve škole.
Dříve než se školy začnou ucházet o projekt, měly by pečlivě zvážit, kolik pracovníků se skutečně bude moci
účastnit průběhu projektu (tj. v délce 1 či 2 let), do jakého druhu činností se chtějí zapojit a jakým způsobem by
mohly tyto činnosti následně účelně využít v domovské škole. Ve fázi podání žádosti budou školy muset
poskytnout odpovídající počty a typy mobilit a země, ve kterých budou probíhat.
Pokud národní agentura vybere projekt mobility a potvrdí požadovaný rozpočet, může škola, která je jeho
příjemcem, začít s výběrem účastníků a samotnou organizací činností.

1. NÁKLADY NA ORGANIZACI MOBILIT
Grant na organizaci mobilit je příspěvek na náklady vzniklé institucím v souvislosti s podporou mobility
pracovníků. Jedná se například o:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

přípravu a sledování Evropského plánu rozvoje;
organizační dohody s partnerskými institucemi (zejména v případě stínování pracovníků a výukových
pobytů);
poskytování informací a pomoci pracovníkům;
výběr pracovníků pro i mobility;
přípravu dohod o mobilitě pro zajištění kvality a uznání mobility;
jazykovou a mezikulturní přípravu proúčastníky mobilit;
podporu integrace účastníků mobilitdo školy;
zajištění účinného odborného vedení účastníků mobilita dohledu nad nimi;
podporu zpětné integrace účastníků mobilita využití jejich nově nabytých schopností ve prospěch školy,
pedagogů a žáků.

2. PŘED MOBILITOU
a. EVROPSKÝ PLÁN ROZVOJE
Dříve než se škola začne ucházet o projekt mobility, musí vypracovat Evropský plán rozvoje; tento plán je
součástí formuláře žádosti. Tato část popisuje, jakým způsobem jsou plánované mobility začleňovány do širší a
dlouhodobější strategie rozvoje a modernizace školy.
Evropský plán rozvoje bude důležitou součástí hodnocení žádostí o grant a měl by poskytovat informace o:
■ potřebách školy, co se týká kvalitního rozvoje a internacionalizace (např. řídících pravomocí, pravomocí
pracovníků, nových výukových metod a nástrojů, evropského rozměru, jazykových znalostí, školních osnov,
uspořádání výuky, odborné přípravy a učení, posílení vazeb s partnerskými institucemi) a způsobu, jakým
plánované činnosti přispějí ke splnění těchto potřeb;
■ očekávaném dopadu na žáky, pedagogy a ostatní pracovníky a na školu samotnou;
■ způsobu, jakým škola začlení dovednosti a zkušenosti nabyté pracovníky do svých učebních osnov a/nebo
školního plánu rozvoje;
■ kde je to vhodné, o způsobu, jakým bude využit eTwinning v souvislosti s plánovanými mobilitami (viz oddíl
níže).

b. ETWINNING
eTwinning podporuje spolupráci škol a vytváření sítí škol v Evropě prostřednictvím využívání informačních a
komunikačních technologií. Poskytuje poradenství, nápady a nástroje, jejichž prostřednictvím mohou školy
snadněji vytvářet partnerství a zahájit projekty spolupráce v jakékoli oblasti.
V souvislosti s projektem mobility eTwinning umožňuje:
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■
nalézt potenciální partnery/přijímající organizace v zahraničí a spolupracovat s nimi před podáním
žádosti o grant s cílem zlepšit kvalitu a dopad plánovaných projektů;
■
využít dostupných nástrojů projektu pro provádění strategičtějších projektů a lépe využívat podnětů od
partnerů;
■
připravit odjíždějící pracovníky, například formou komunikace s přijímající organizací (zjištění více
informací o přijímající zemi a organizaci, projednání a odsouhlasení plánovaných činností), účastnit se on line výukových akcí týkajících se jejich mobility;
■
intenzivně spolupracovat se zúčastněnými školami v průběhu projektu mobility pracovníků nebo po
jeho ukončení.
Pro využívání eTwinningu není vyžadována formální žádost, jediné, co školy musí udělat, je zaregistrovat se na
portáu eTwinning: http://www.etwinning.net. Evropský portál eTwinning je plně vícejazyčným internetovým
portálem nabízejícím nástroje spolupráce a služby, jejichž prostřednictvím se učitelé registrují, nalézají
partnery a spolupracují s nimi. Slouží také jako místo, kde všichni učitelé mohou sdílet zdroje, diskutovat a
hledat partnerské školy.
eTwinning pomáhá školám jak na evropské úrovni, prostřednictvím centrálního podpůrného střediska, tak na
národní úrovni, prostřednictvím národních podpůrných středisek. Všichni učitelé mohou využívat služeb,
odborné přípravy, nástrojů pro uznávání a jiných nástrojů poskytovaných národními podpůrnými středisky a
evropským podpůrným střediskem. Pro více informací o těchto službách viz část „Které další subjekty jsou
zapojeny do provádění programu?“v části A této příručky.

c. PODMÍNKY ÚČASTI PRACOVNÍKŮ
VÝBĚR
Vysílající škola je odpovědná za výběr pracovníků vykonávajících mobility. Výběrové řízení musí být
spravedlivé, transparentní, soudržné a písemně doložené a bude zpřístupněno všem zúčastněným stranám.
Profil účastníků musí odpovídat kritériím způsobilosti stanoveným v Části B této příručky. Vysílající škola by
měla určit průběh výběrového řízení, tj. způsob výzvy pracovníků k podání žádostí, k předložení potřebné
dokumentace a způsob nakládání s nimi.
Škola by měla definovat kritéria, na jejichž základě budou uchazeči posuzováni ve výběrovém řízení. Mezi
obecná kritéria mohou patřit: motivace, jasné cíle pro mobilitu, ochota sdílet nabyté zkušenosti po návratu. Je
důrazně doporučováno sestavit výběrovou komisi, do které mohou být přizváni také externí osoby, namísto
určení jednoho pracovníka, na němž by závisela celá rozhodovací pravomoc.
K těmto obecným kritériím mohou být navíc doplněna zvláštní kritéria týkající se charakteru či účelu projektu
mobility (tj. vhodnost činností plánovaných konkrétním pracovníkem ve vztahu k potřebám školy a další kritéria
stanovená školou).
Obecná i zvláštní kritéria musí být odsouhlasena a předána všem stranám účastnícím se výběrového řízení a měla
by být srozumitelným způsobem sdělena žadatelům. Sdílení a projednávání výběrových kritérií a jejich odůvodnění
s přijímající organizací může usnadnit přípravu činností. Průběh výběrového řízení by měl být písemně
zaznamenán pro případ možných interních stížností.

SMLOUVA O MOBILITĚ
Jakmile je účastník vybrán, měl by se s pomocí vysílající školy (a partnerské organizace, pokud se mobilita týká
výukového pobytu nebo stínování pracovníka) dohodnout na typu a obsahu mobility, jasně určit, jak se na ni bude
připravovat, jakým způsobem bude nabyté znalosti/schopnosti předávat dál napříč školou a mimo ni a jaké budou
přínosy účasti pro domovskou školu a v osobní rovině. Měli by se rovněž dohodnout na vyhodnocení a uznání
mobility vysílající školou. Tato dohoda by měla být učiněna před zahájením mobility. Jejím hlavním cílem je, aby
si vysílající škola, přijímající organizace a účastník jasně stanovili očekávání a zajistili, že pobyt v zahraničí bude
smysluplný.

DATABÁZE MOBILITY
Dříve než jsou účastníci vybráni, musí organizace, která se stane příjemcem projektu mobility, uvést do databáze
mobility obecné informace týkající se účastníka a typu mobility, kterou tento účastník bude vykonávat (jméno
účastníka, místo konání mobility, délka trvání mobility atd.). Databáze mobility bude příjemci projektu pomáhat při
řízení mobility programu Erasmus+. Příjemce grantu je rovněž odpovědný za aktuálnost údajů uvedených
v Databázi mobility, které se mohou u účastníků nebo mobilit v době trvání projektu mobility změnit. Příjemci tak
na základě informací uvedených v Databázi mobility budou schopni generovat předpřipravené zprávy. Databáze

213

mobility bude rovněž vytvářet zprávy, které vyplní účastníci mobilit. Více informací o Databázi mobility a přístupu
do ní bude uvedeno v grantové smlouvě mezi národní agenturou a příjemcem grantu.

3. PO SKONČENÍ MOBILITY
a. UZNÁNÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ/DOVEDNOSTÍ
Vysílající a přijímající organizace by se měly dohodnout na vydání certifikátu Europass-mobilita na konci
mobility. Pro více informací o postupu jsou uvedeny na internetových stránkách Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu/cs/home.

b. REPORTOVÁNÍ
Na konci období stráveného v zahraničí jsou všichni pracovníci, kteří se zúčastnili mobilit, povinni vyplnit a
předložit závěrečnou zprávu. Pracovníci, kteří zprávu nepředloží, mohou být vyzváni, aby část grantu nebo celý
grant vrátili. Vrácení grantu nebude vyžadováno, pokud pracovníkovi ve splnění plánovaných činností
v zahraničí zabrání okolnosti spojené s vyšší mocí. O takových případech informuje vysílající organizace a
národní agentura je musí písemně odsouhlasit.
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PROJEKT MOBILITY PRO PRACOVNÍKY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Vzdělávací mobilita pro vzdělavatele dospělých se zaměřuje na zvyšování klíčových schopností a
dovedností pracovníků vzdělávání dospělých s cílem zlepšit kvalitu všech forem výuky a učení a přizpůsobit
je potřebám pracovního trhu a společnosti v širším měřítku. Očekává se, že organizace vzdělávání
dospělých využijí vzdělávací mobilitu svých pracovníků strategickým způsobem a ve smyslu vlastní
internacionalizace a zvýšení své způsobilosti.

1. ORGANIZAČNÍ PODPORA
Grant na organizační podporu je příspěvek na náklady vzniklé organizacím v souvislosti s činnostmi mobility
pracovníků. Účelem grantu je napomáhat pořádání vysoce kvalitních činností mobility s cílem zvýšit způsobilost
organizací vzdělávání dospělých. Jedná se například o:
■
■
■
■
■
■
■
■

přípravu a sledování evropského plánu rozvoje;
poskytování informací a pomoci pracovníkům;
výběr pracovníků pro činnosti mobility;
organizační úpravy s partnerskými institucemi (zejména v případě stínování pracovníků a výukových plánů);
přípravu dohod o mobilitě pro zajištění kvality a uznání činností mobility;
jazykovou a mezikulturní přípravu pro mobilní pracovníky;
zajištění účinného odborného vedení mobilních pracovníků a dohledu nad nimi;
podporu zpětné integrace mobilních účastníků a využití jejich nově nabytých schopností pro zlepšení kvality
poskytování výuky a vzdělávání organizací vzdělávání dospělých.

Kvalita provádění projektu a postupů navazujících na tento projekt ze strany organizace bude zohledněna při
rozhodování o udělení konečného grantu. Kvalitní provádění projektu mobility by mělo probíhat v souladu s
pokyny stanovenými v této příloze týkající se mobility pro pedagogy a lektory vzdělávání dospělých.

2. PŘED MOBILITOU
a. EVROPSKÝ PLÁN ROZVOJE
Dříve než se organizace vzdělávání dospělých začne ucházet o projekt mobility, musí vypracovat evropský plán
rozvoje; tento plán je součástí formuláře přihlášky. Tato část popisuje, jakým způsobem jsou plánované činnosti
mobility začleňovány do širší a dlouhodobější strategie rozvoje a modernizace organizace.
Evropský plán rozvoje bude důležitou součástí hodnocení žádostí o grant a měl by poskytovat informace o:
■ potřebách organizace, co se týká kvalitního rozvoje a internacionalizace (např. řídících pravomocí, pravomocí
pracovníků, nových výukových/učebních metod a nástrojů, evropského rozměru, jazykových znalostí, učebních
osnov, uspořádání výuky, odborné přípravy a učení, posílení vazeb s partnerskými organizacemi) a způsobu,
jakým plánované činnosti přispějí je splnění těchto potřeb;
■ očekávaném dopadu na studenty vzdělávání dospělých, pedagogy, školitele a ostatní pracovníky a na
organizaci samotnou;
■ způsobu, jakým organizace začlení dovednosti a zkušenosti nabyté pracovníky do svých studijních plánů
a/nebo plánu rozvoje organizace.
Účelem evropského plánu rozvoje je zajistit, aby plánované činnosti byly přínosné jak pro jednotlivé účastníky, tak
pro organizaci jako celek, jelikož budou mít velký vliv na kvalitu výuky a učení, pokud budou správně začleněny
do strategického rozvoje dané organizace.

b. APLIKACE MOBILITY TOOL
Dříve než jsou účastníci vybráni, musí organizace, která se stane příjemcem projektu mobility, uvést do aplikace
obecné informace týkající se účastníka a typu činnosti mobility, kterou tento účastník bude vykonávat (např.
jméno účastníka, místo konání mobility, délka trvání mobility atd.). Aplikace Mobility Tool bude příjemci projektu
pomáhat při řízení činností mobility programu Erasmus+. Příjemce projektu je rovněž odpovědný za aktuálnost
údajů uvedených v aplikaci, které se mohou u účastníků nebo činností v době trvání projektu mobility změnit.
Příjemci tak na základě informací uvedených v aplikaci budou schopni generovat předpřipravené zprávy. Aplikace

Mobility Tool bude rovněž vytvářet zprávy, které vyplní účastníci činností mobility. Více informací o aplikaci a
přístupu do ní bude uvedeno v grantové smlouvě mezi národní agenturou a příjemcem grantu.

c. PODMÍNKY ÚČASTI PRACOVNÍKŮ
VÝBĚR
Výběr pracovníků provede vysílající organizace. Výběr a postup udělování grantů musí být spravedlivé,
transparentní, soudržné a písemně doložené a budou zpřístupněny všem stranám účastnícím se výběrového
řízení.
Vysílající organizace učiní nezbytná opatření pro předcházení střetu zájmu s ohledem na osoby, které mohou
být přizvány do výběrových orgánů či výběrového řízení jednotlivých účastníků.

DOHODA O MOBILITĚ
Je doporučováno, aby se vysílající a přijímající organizace společně s účastníky dohodli na činnostech, které
pracovníci provedou před zahájením mobility, výměnou dopisů nebo elektronickou poštou. Tato dohoda bude
stanovovat vzdělávací cíle pro dobu strávenou v zahraničí, upřesní způsob uznání výsledků učení a vyjmenuje
práva a povinnosti každé ze stran.
Vysílající i přijímající organizace jsou odpovědné za kvalitu mobility v zahraničí.

3. PO SKONČENÍ MOBILITY
a. UZNÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ
Dotčené vysílající a přijímající organizace by se měly dohodnout na vydání certifikátu Europass-mobility na konci
mobility. Pro více informací o postupu jsou uvedeny na internetových stránkách Europassu:
http://europass.cedefop.europa.eu/cs/home.

b. REPORTING
Na konci období stráveného v zahraničí jsou všichni pracovníci, kteří se zúčastnili mobility, povinni vyplnit a
předložit konečnou zprávu. Pracovníci, kteří zprávu nepředloží, mohou být vyzváni, aby částečně či zcela
proplatili získaný grant EU. Proplacení nebude vyžadováno, když pracovníkovi ve splnění plánovaných činností
v zahraničí zabrání okolnosti spojené s vyšší mocí. O takových případech informuje vysílající organizace a
národní agentura je musí písemně odsouhlasit.
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PROJEKT MOBILITY MLADÝCH LIDÍ A PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ
Akce podporované programem Erasmus+ v oblasti mládeže poskytují řadu příležitostí pro mladé lidi získat
schopnosti a individuálně růst prostřednictvím neformálního a informálního učení.
Neformální učení znamená učení, které probíhá mimo formální vzdělávací osnovy. Uplatňuje přístup spoluúčasti
a zohledňuje především studenta; studenti se jej účastní dobrovolně, a proto je úzce propojeno s potřebami
mladých lidí, jejich ambicemi a zájmy. Poskytováním dalšího zdroje a nových forem učení se tyto činnosti stávají
také důležitými prostředky pro zlepšení dosahování výsledků ve formálním vzdělávání a odborné přípravě, pro
řešení otázky tzv. „NEET“ (mladých lidí, kteří nejsou ve vzdělání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě) či
mladých lidí, kteří mají méně možností, a pro vymanění se ze sociálního vyloučení.
Informální učení znamená učení z běžného života, v práci, s vrstevníky atd. Jedná se především o učení na
základě každodenních činností. V oblasti mládeže se informální učení uskutečňuje v rámci iniciativ pro
mládež, při diskusích v kolektivech vrstevníků, prostřednictvím dobrovolných činností a v celé řadě dalších
situací.
Neformální a informální učení umožňují mladým lidem nabýt základní schopnosti, které přispívají k jejich
osobnímu a společensko-vzdělávacímu rozvoji a podporují jejich aktivní účast ve společnosti, čímž zlepšují
jejich profesní vyhlídky. Vzdělávací činnosti v oblasti mládeže mají za cíl výrazným kladným vlivem působit na
mladé lidi, stejně jako na zúčastněné organizace, komunity, ve kterých se tyto činnosti konají, oblast mládeže
jako takovou a evropskou hospodářskou a společenskou oblast v širším slova smyslu.
Rozměr vysoce kvalitního neformálního a informálního učení je klíčovým aspektem všech projektů v oblasti
mládeže podporovaných programem Erasmus+. Projekty pro mládež finančně podporované programem
Erasmus+ musí splňovat následující zásady neformálního a informálního učení:
■ učení v neformálních souvislostech je záměrné a dobrovolné;
■ mladí lidé a pracovníci s mládeží se aktivním způsobem podílí na plánování, přípravě, provádění a
hodnocení projektu;
■ vzdělávací činnosti se konají v různé škále prostředí a situací;
■ činnosti jsou prováděny za podpory profesionálních facilitátorů (jako jsou mládežničtí instruktoři, pracovníci
s mládeží, odborníci z oblasti mládeže) nebo dobrovolníků (jako jsou vedoucí skupin mládeže, vychovatelé
mládeže atd.);
■ činnosti obvykle dokládají učení v konkrétním, na mládež orientovaném směru.
Činnosti musí být rovněž předem plánované a musí se opírat o metody aktivní účasti, které:
■ nabízí prostor pro vzájemnou interakci účastníků, sdílení nápadů, předcházení pasivnímu poslouchání;
■ umožňují účastníkům přispívat k činnostem svými vlastními znalostmi a dovednostmi, čímž mění tradiční
úlohy vnějších „odborníků“ (výměna rolí při výuce, schopnost naučené prakticky využít);
■ umožňují účastníkům činit vlastní analýzy, včetně úvah o schopnostech získaných během činnosti (tj. jejich
vlastních výsledků učení);
■ zajišťují, aby účastníci měli možnost ovlivňovat rozhodnutí týkající se projektů a nebyli pouze jejich účastníky.
Konečně, činnosti by měly mít mezikulturní/evropský rozměr a:
■
■
■
■

podporovat účastníky v zamýšlení se nad evropskými tématy a zapojovat je do budování Evropy;
nabízet účastníkům možnost nalézat společné hodnoty s osobami z různých zemí navzdory kulturním
rozdílům;
čelit postojům, které podněcují nerovnost a diskriminaci;
podporovat respektování kulturní rozmanitosti a bojovat proti rasismu a xenofobii.

1. PŘED MOBILITOU
a. DOHODA MEZI PROJEKTOVÝMI PARTNERY
Všem organizacím účastnícím se projektu mobility mládeže je důrazně doporučováno, aby mezi sebou uzavřeli
vnitřní dohodu. Jejím účelem je jasně stanovit odpovědnosti, úkoly a finanční přispění pro všechny strany
zapojené do projektu. O způsobu rozdělení grantu EU a určení, které náklady bude pokrývat, rozhodují společně
zúčastněné strany.
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Vnitřní dohoda představuje klíčový nástroj pro zajištění pevné a hladké spolupráce mezi partnery, co se týká
projektu mobility mládeže, stejně jako pro předcházení a řešení případných sporů. Měla by proto příznačně
obsahovat alespoň následující informace:
název projektu a odkaz na grantovou smlouvu mezi uchazečskou organizací a agenturou udělující grant;
■
jména a kontakty všech organizací zapojených do projektu;
■
úlohu a odpovědnosti každé ze zúčastněných stran; rozdělení grantu EU (v souladu s výše uvedenými
odpovědnostmi);
■
podmínky plateb a převody rozpočtu mezi zúčastněné organizace.
Ačkoli z důvodu ochrany zájmů každé ze stran projektu je tento postup důrazně doporučován, zůstává tato
dohoda interním dokumentem mezi partnery; národní agentura udělující grant ji nebude vyžadovat.

b. AKREDITACE ORGANIZACÍ ÚČASTNÍCÍCH SE EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY
Akreditace slouží k získání přístupu k Evropské dobrovolné službě (EDS) a k zajištění dodržení zásad a standardů
minimální kvality Evropské dobrovolné služby. Tyto standardy stanoví Charta Evropské dobrovolné služby a
pokyny pro akreditaci EDS, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Evropské komise.
Každá organizace ze programové země, zemí západního Balkánu, zemí Východního partnerství nebo Ruské
federace, která chce vyslat nebo přijmout dobrovolníky EDS nebo koordinovat projekt EDS, musí být
akreditována. Akreditace organizací EDS v zemích jižního Středomoří bude také postupně zahájena v průběhu
roku 2014 a od roku 2015 bude povinná. Organizace účastnící se rozsáhlých akcí EDS nebo organizace z jiných
partnerských zemí světa zapojených do projektu budování kapacit se mohou aktivit EDS účastnit bez akreditace.
Pro získání akreditace musí organizace předložit akreditační formulář. Je zapotřebí předložit jej příslušným
orgánům odpovědným za udělování akreditací (viz níže). Stejná organizace může požádat o akreditaci pro jeden
či více účelů (jako vysílat, přijímat účastníky a/nebo koordinovat činnost).
Žádosti o akreditaci lze předkládat kdykoli (neexistuje lhůta pro podání). Tyto žádosti však musí být předkládány
s přiměřeným časovým předstihem s ohledem na podání žádosti o zařazení do projektu zahrnujícího činnosti
EDS (alespoň 6 týdnů před podáním žádosti), aby nedošlo k zamítnutí činnosti EDS z důvodu, že některá ze
zúčastněných organizací nebyla do dané doby akreditována.
Akreditace organizací EDS udělují:
■
■

pro organizace se sídlem v zemích programu - národní agentura země, ve které sídlí daná organizace;
pro organizace se sídlem v zemích západního Balkánu - centra SALTO SEE (SALTO - Podpora příležitostí
pro pokročilé vzdělávání a školení, SEE – Jihovýchodní Evropa);
■ pro organizace se sídlem v zemích Východního partnerství a v Ruské federaci - centra SALTO EECA (EECA
– Východní Evropa a Kavkaz);
■ pro organizace se sídlem v zemích jižního Středomoří - SALTO Euromed (EuroMed - platforma mládeže pro
region Středozemního moře) (nepovinná v roce 2014).
Akreditace může být platná pro celé období trvání programu Erasmus+ nebo kratší dobu. Žadatel uvede
požadovanou délku platnosti do žádosti. Orgány pověřené akreditací mohou provádět pravidelné či namátkové
kontroly pro ověření plnění standardů kvality EDS ze strany akreditovaných organizací. Na základě těchto kontrol
může dojít k dočasnému pozastavení nebo odebrání akreditace.
Pro usnadnění hledání partnerů jsou v databázi organizací Evropské dobrovolné služby zveřejněny popisy a
profily projektů všech akreditovaných organizací. Do databáze lze nahlédnout na internetových stránkách
Evropská komise.

c. BEZPEČNOST

A

OCHRANA

ÚČASTNÍKŮ

EVROPSKÝ PRŮKAZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Je důrazně doporučováno, kde lze uplatnit, aby mladí lidé a pracovníci s mládeží zapojení do projektů
mobility mládeže byli držiteli Evropského průkazu zdravotního pojištění. Tato bezplatně vydávaná karta
poskytuje přístup k lékařsky nezbytné, státem poskytované zdravotní péči během dočasného pobytu
v některém z 28 států EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku za stejných podmínek a se
stejnými náklady (v některých zemích bezplatně) jako pro obyvatele dané země. Více informací o kartě a
jejím získání jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/social/main.1sp?catld=559
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VÝMĚNY MLÁDEŽE
Všichni účastníci výměny mládeže musí být pojištěni proti rizikům spojeným s jejich účasti na těchto
činnostech. Program Erasmus+ nestanovuje jednotnou podobu pojištění, ani nedoporučuje konkrétní
pojišťovny. Program nechává na zúčastněných organizacích, aby si našly nejvhodnější pojistné podmínky
podle typu činnosti, které se budou věnovat, a v podobě dostupné na vnitrostátní úrovni. Není navíc nezbytné
uzavírat pojištění zvlášť pro projekt, pokud účastníci si již sami nebo prostřednictvím zúčastněných organizací
dříve pojištění sjednali. Pojištění každopádně musí pokrývat následující oblasti: pojištění o dpovědnosti za
škodu pro vedoucí mládežnických skupin (v případě vhodnosti zahrnující pojištění odpovědnosti z výkonu
povolání nebo pojištění odpovědnosti); úrazy a závažná onemocnění (včetně trvalé či dočasné neschopnosti);
úmrtí (včetně repatriace v případě činností konaných v zahraničí); kde je to náležité také lékařskou asistenci,
včetně následné péče a zvláštního pojištění pro konkrétní okolnosti, jako jsou venkovní aktivity.

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
Každý dobrovolník EDS je povinen:
■ být držitelem Evropského průkazu zdravotního pojištění (viz informace výše);
■
být přihlášen do pojištění EDS daném programem Erasmus+, které doplňuje krytí Evropského průkazu
zdravotního pojištění a/nebo vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení.
Dobrovolníci, kteří nejsou oprávněni získat Evropský průkaz zdravotního pojištění, budou mít nárok na plné krytí
plynoucí z pojištění EDS poskytovaného Evropskou komisí.
Koordinující organizace je, ve spolupráci s vysílající a přijímající organizací, odpovědná za přihlášení
dobrovolníka(ů) do pojištění, k němuž musí dojít před odjezdem dobrovolníka(ů), a pojištění se musí vztahovat na
celou dobu trvání činnosti EDS.
Informace o krytí a podpoře, které pojištění poskytuje dobrovolníkům EDS, stejně jako pokyny pro přihlášení jsou
dostupné na internetových stránkách výkonné agentury.

d. VÍZOVÁ POVINNOST
Na mladé lidi a pracovníky s mládeží zapojené do projektů mobility mládeže se může vztahovat vízová
povinnost pro pobyt v programové zemi či partnerské zemi hostící danou činnost.
Kolektivní odpovědností všech zúčastněných organizací je zajistit, aby požadovaná povolení (víza pro
krátkodobé/dlouhodobé pobyty nebo povolení k pobytu) byla vyřízena před zahájením plánované činnosti. Je
důrazně doporučováno, aby žádosti o vydání potřebných povolení byly podávány v dostatečném předstihu,
jelikož jejich vyřízení může trvat několik týdnů. Národní agentury a výkonná agentura mohou poskytnout další
poradenství a podporu ve věci vyřizování víz, povolení k pobytu, sociálního zabezpečení atd.

e. PODMÍNKY ÚČASTI DOBROVOLNÍKŮ EDS
VÝBĚR
Výběr dobrovolníků může provádět kterákoli z organizací zapojených do projektu (obvykle tento úkol vykonává
vysílající nebo koordinující organizace).
Evropská dobrovolná služba je otevřená všem mladým lidem, včetně lidí s menšími příležitostmi. Dobrovolníci musí
být vybráni spravedlivým, transparentním a objektivním způsobem, bez ohledu na jejich etnickou, náboženskou
příslušnost, sexuální orientaci, politické smýšlení apod. Nebudou vyžadovány žádné předchozí odborné znalosti,
úroveň vzdělání, konkrétní zkušenosti nebo jazykové znalosti. Může být vyhotoven konkrétnější profil dobrovolníka,
pokud to opravňuje charakter úkolů činnosti EDS nebo okolnosti projektu.

DOBROVOLNICKÁ SMLOUVA
Před odjezdem musí každý dobrovolník EDS uzavřít s vysílající a přijímající organizací dobrovolnickou
smlouvu. Tato smlouva stanovuje úkoly, které bude dobrovolník vykonávat během EDS, a očekávané
výsledky učení. Jako součást smlouvy obdrží dobrovolník příručku s informacemi o EDS a o možnostech
využívání certifikátu Youthpass a získání osvědčení na konci činnosti. Tato smlouva je interním dokumentem
mezi partnery a dobrovolníky; národní agentura udělující grant ji nebude vyžadovat.
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APLIKACE MOBILITY TOOL
Jakmile budou dobrovolníci vybráni, musí organizace, která se stane příjemcem projektu mobility, uvést do
aplikace obecné informace týkající se dobrovolníka a typu činnosti EDS, kterou tento účastník bude vykonávat
(např. jméno účastníka, místo konání mobility, délka trvání EDS atd.). Aplikace bude příjemci projektu pomáhat
při řízení mobility programu Erasmus+. Příjemce projektu je rovněž odpovědný za aktuálnost údajů uvedených
v aplikaci, které se mohou u účastníků nebo činností v době trvání projektu mobility změnit. Příjemci tak na
základě informací uvedených v aplikaci budou schopni generovat předpřipravené zprávy. Aplikace bude rovněž
vytvářet zprávy, které vyplní účastníci činností mobility.
Více informací o aplikaci a přístupu do ní bude poskytovat grantová smlouva mezi národní agenturou a
příjemcem.

JAZYKOVÁ PODPORA
Mladí dobrovolníci účastnící se činnosti EDS v délce dvou a více měsíců mají nárok na jazykovou podporu před
odjezdem nebo v průběhu činnosti mobility. V tomto ohledu hodlá Evropská komise zřídit on-line službu pro
dobrovolníky EDS s cílem vyhodnocovat jejich znalosti jazyka, který budou při výkonu své dobrovolnické
činnosti v zahraničí používat. Tento nástroj jim rovněž v případě potřeby poskytne možnost zlepšit znalost
jazyka před a/nebo během trvání EDS. Tato on-line služba bude poskytována postupně v průběhu programu.
Jazyková podpora bude probíhat následujícím způsobem:
■ v době podání žádosti o účast v projektu EDS učiní uchazečská organizace odhad potřebné jazykové
podpory pro své účastníky v hlavním jazyce, ve kterém dobrovolníci budou vykonávat svou činnost;
■ národní agentury tam, kde to systém umožní, přidělí on-line licence příjemcům projektu v souladu s obecnými
kritérii stanovenými Evropskou komisí;
■ poté co budou dobrovolníci vybráni, vypracují všichni (s výjimkou rodilých mluvčích) s přístupem k on-line
službě on-line jazykový test, který vyhodnotí jejich znalosti jazyka, který budou při výkonu své činnosti EDS
používat. Výsledky tohoto testu budou sděleny dobrovolníkům a nebudou mít vliv na jejich možnost vycestovat do
zahraničí;
■ na základě počtu získaných on-line licencí může být dobrovolníkům, kteří potřebují jazykovou podporu,
nabídnuta možnost navštěvovat on-line jazykový kurz;
■ na konci své činnosti EDS vypracují dobrovolníci druhé on-line jazykové hodnocení pro zjištění pokroku,
kterého dosáhli v jazyce, ve kterém vykonávali dobrovolnickou činnosti. Výsledky budou sděleny dobrovolníkovi a
na vyžádání také koordinující organizaci a mohou být následně zahrnuty do certifikátu Youthpass.
On-line jazyková podpora poskytovaná Evropskou komisí bude dostupná v průběhu roku 2014. V počátečních
stádiích programu nebudou on-line hodnocení a kurzy fungovat ve všech jazycích Evropské unie a jazykové
kurzy nemusí být dostupné všem účastníkům, kteří o ně požádají. Jakmile bude on-line jazyková služba
zprovozněna, budou na internetových stránkách Evropská komise a národních agentur zveřejněny další
podrobnosti.
Co se týká jazyků, které nepokrývá on-line služba, a dříve než bude zprovozněna, musí být jazyková podpora
řešena v rámci organizací účastnících se projektu mobility mládeže. Za tímto účelem lze poskytnout zvláštní
grant na „jazykovou podporu“. Příjemci tohoto grantu by měli podněcovat účastníky ve studiu jazyka před
zahájením jejich EDS. Mimoto organizace zapojené do projektu mobility mládeže mohou využívat grant na
„organizační podporu“ pro vyřešení potřeb účastníků, co se týká pedagogické, mezikulturní, specifické
jazykové či s konkrétním úkolem přímo související přípravy (viz oddíl „pravidla financování“ v Části B této
Příručky).

ŠKOLENÍ PŘED ODJEZDEM
Školení před odjezdem je odpovědností organizací EDS (obvykle vysílající nebo koordinující organizace) a dává
dobrovolníkům příležitost hovořit o svých očekáváních, rozvíjet svou motivaci a cíle učení a získat informace o
jejich hostitelské zemi a o programu Erasmus+. Mimoto národní agentury (nebo SALTO SEE a EECA) mohou
před odjezdem dobrovolníků uspořádat jednodenní školení zaměřené na navázání kontaktů s odjíždějícími
dobrovolníky.

2. BĚHEM MOBILITY
CYKLUS ŠKOLENÍ A HODNOCENÍ EDS
Dobrovolníci EDS mají právo a povinnost zúčastnit se následujících školení a hodnotících setkání EDS
organizovaných v souladu s dokumentem Školení dobrovolníků: Pokyny a minimální standardy kvality Evropské

221

komise (http://ec.europa. eu/youth/documents/evs_vol_training_min imum_standards.pdf).

PŘÍJEZDOVÉ ŠKOLENÍ (POUZE PRO ČINNOSTI EDS V DÉLCE 2 A VÍCE MĚSÍCŮ)
Příjezdové školení se koná při příjezdu do hostitelské země. Představuje dobrovolníkům jejich hostitelskou zemi a
prostředí, napomáhá jim vzájemně se poznat a vytvořit prostředí, které bude podněcovat učení a uskutečňování
vlastních představ o projektu. V průměru školení trvá sedm dnů.

HODNOCENÍ V
MĚSÍCŮ)

POLOVINĚ TRVÁNÍ PROJEKTU (POUZE PRO AKTIVITY

EDS

V DÉLCE

6

A VÍCE

Hodnocení v polovině trvání projektu poskytuje dobrovolníkům příležitost vyhodnotit své dosavadní zkušenosti a
zamyslet se nad nimi a zároveň se setkat s ostatními dobrovolníky z různých projektů konaných napříč
hostitelskou zemí. V průměru školení trvá dva a půl dne.

VÝROČNÍ SETKÁNÍ EDS
Bývalí dobrovolníci EDS mohou být navíc pozvání na výroční setkání EDS pořádané národními agenturami ve
vysílající zemi (nebo SALTO SEE a EECA v příslušných regionech). Slouží jako hodnotící setkání, setkání
„absolventů“ a propagační akce. Trvá 1-2 dny.

KDO ORGANIZUJE CYKLUS ŠKOLENÍ A HODNOCENÍ EDS?
Odpovědnost za pořádání cyklu školení a hodnocení EDS závisí na místě konání akcí:
■ v zemích programu: školení/hodnocení pořádají národní agentury;
■ v zemích západního Balkánu, zemích Východního partnerství a v Ruské federaci: školení/hodnocení pořádají
zdrojová centra SALTO SEE, respektive SALTO EECA;
■ v ostatních partnerských zemích: školící a hodnotící setkání nepořádají národní agentury či centra SALTO.
Je odpovědností zúčastněných organizací, aby zajistily, že dobrovolníci absolvují příjezdové školení a že jim bude
poskytnut prostor pro provedení hodnocení jejich zkušeností z EDS konané v polovině trvání projektu. V tomto
směru u činností EDS pořádaných v rámci budování kapacity v oblasti mládeže mohou být náklady spojené
s jejich přípravou zahrnuty do položky „výdaje spojené s činností“.
Jakmile národní agentura oznámí přijetí vybraných projektů, měly by koordinující organizace neprodleně
kontaktovat příslušnou národní agenturu nebo zdrojová centra SALTO, aby jim umožnily uspořádat školení a
hodnotící setkání pro dobrovolníky zapojené do jejich projektu.
Příjemcům projektů je každopádně vždy doporučováno, aby dobrovolníkům poskytli další školení a hodnocení,
i když pro tento účel nejsou přiděleny žádné zvláštní finanční prostředky v rámci projektového grantu. Všichni
příslušní poskytovatelé školících a hodnotících činností v EDS by měli informovat o certifikátu Youthpass.
U projektů kratších 2 měsíců jsou zúčastněné organizace odpovědné za pořádání přípravných setkání, která se
uzpůsobují potřebám dobrovolníků a/nebo typu činnosti EDS. V rámci projektů mobility mohou být náklady spojené
s těmito přípravnými akcemi zahrnuty do položky „mimořádné výdaje“ (viz oddíl „pravidla financování“ Části B této
Příručky). V rámci rozsáhlých akcí EDS mohou být výdaje spojené s touto přípravou zahrnuty do položky „výdaje
spojené s činností“.

3. PO SKONČENÍ MOBILITY
UZNÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ
YOUTHPASS
Každý mladý člověk, dobrovolník nebo pracovník s mládeží zapojený do projektu mobility mládeže má nárok na
získání certifikátu Youthpass. Tento certifikát popisuje a stvrzuje zkušenosti získané na základě neformálního a
informálního učení během konání projektu (výsledky učení). Youthpass lze rovněž používat během činností
projektu jako nástroj pomáhající účastníkům získávat více informací o jejich procesu učení. Pro podporu a více
informací o certifikátu Youthpass viz prosím průvodce k certifikátu Youthpass a další příslušný materiál na
www.youthpass.eu.

222

4. MOBILITA MLADÝCH LIDÍ A PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ MIMO PROJEKTY
MOBILITY
Vedle projektů mobility podle klíčové akce 1 podporuje program Erasmus+ mobilitu mladých lidí a pracovníků
s mládeží také na základě rozsáhlých projektů EDS, strategických partnerství a budování kapacity v oblasti
mládeže. V těchto případech musí zúčastněné organizace dodržovat stejné zásady a standardy kvality
nastavené pro činnosti financované v rámci projektů mobility.
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SDÍLENÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM
1. PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE KONCEPCE SDÍLENÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Příprava sdíleného magisterského studia musí být plně dokončena v době podání žádosti a to tak, aby se studium
mohlo uskutečnit ve třech po sobě následujících cyklech od druhého akademického roku následujícího od podání
žádosti. První rok bude přípravný a bude sloužit k propagaci (k nárůstu povědomí o studiu), kdy bude program
inzerován a proběhne první přijímací řízení studentů. Sdílená magisterská studia musí disponovat zcela sdílenými
(/společnými) postupy týkajícími se požadavků na přijetí studentů, výuky/odborné přípravy, mechanismů zajištění
kvality, dále postupy pro zkoušení studentů a hodnocení jejich dosažených výsledků, musí mít vyřešeny otázky
spojené se správním a finančním řízením konsorcia, charakterem/rozsahem služeb poskytovaným studentům
(např. jazykové kurzy, podpora při vyřizování víz) atd. Všichni studenti musí mít sjednán program zdravotního
pojištění a pojištění odpovědnosti vybraný konsorciem. Tento program musí dodržovat minimální požadavky
sdíleného magisterského studia, jak stanovují příslušné pokyny dostupné na internetových stránkách výkonné
agentury.
Tyto prvky jsou klíčové při prokazování skutečné společné integrace sdíleného magisterského studia a jeho
prováděcího konsorcia. Dále se očekává, že uchazeč ve fázi podávání žádosti předloží návrh dohody o konsorciu,
který bude pokrývat tyto a další důležité otázky jasným a transparentním způsobem. Vznik aktuální, komplexní a
pevné dohody o konsorciu je důkazem připravenosti partnerů a žádosti, co se týká úspěšného zvládnutí prováděcí
fáze sdíleného magisterského studia.
Uchazeči by navíc měli zohlednit skutečnost, že proces akreditace sdíleného magisterského studia a uznání
vysokoškolských diplomů v rámci konsorcia může být dlouhodobý a musí být dokončen ve fázi předkládání
žádosti o sdílené magisterské studium (tj. před přípravným ročníkem a prvním přijetím studentů do tohoto
studia). Vysokoškolské instituce programové země, jež jsou plnohodnotnými partnery v konsorciu, musí být
institucemi udělujícími vysokoškolské tituly s oprávněním vydávat společný nebo vícenásobný diplom (alespoň
dvojí diplom) pro absolventy sdíleného magisterského studia. Konsorcia musí rovněž zajistit, aby absolventům
na konci jejich doby studia byl vydán dodatek k diplomu vztahující se na celý obsah magisterského studia.
Studijní plán sdíleného magisterského studia musí být nastaven způsobem, aby všichni studenti mohli absolvovat
část svého studia/odborné přípravy/výzkumu ve dvou různých zemích programu. Každá takto strávená část
programu musí odpovídat alespoň 20 kreditům evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS) pro
magisterské programy s 60 kredity ECTS a 30 kreditům ECTS pro delší programy.
Konsorcium sdíleného magisterského studia musí připravit společné akce týkající se propagace a zvyšování
povědomí o programu s cílem zajistit, aby se informace o společném studijním programu, stejně jako o
stipendijním programu Erasmus+ rozšířily do celého světa. Tyto činnosti budou nezbytně zahrnovat vytvoření
jednotných a ucelených internetových stránek o programu (v anglickém jazyce a případně jiném hlavním
výukovém jazyce) před zahájením prvního kola podávání žádostí o stipendium, které budou studentům a
budoucím zaměstnavatelům poskytovat veškeré nezbytné informace o sdíleném magisterském studiu. Dobré
zviditelnění programu budou podporovat internetové stránky Evropská komise a výkonné agentury, dále národní
agentury a delegace EU. Na internetových stránkách výkonné agentury lze nalézt pokyny k internetovým
stránkám sdíleného magisterského studia.

2. PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE STUDENTŮ MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ
Studenti magisterských programů, kteří se chtějí přihlásit do sdíleného magisterského studia, musí nejdříve získat
34
vysokoškolský diplom prvního stupně
nebo prokázat uznanou odpovídající úroveň vzdělání v souladu
s vnitrostátní právními předpisy a postupy. Každé konsorcium bude odpovědné za nastavení svého konkrétního
postupu pro zpracování žádostí studentů a stanovení výběrových kritérií v souladu s požadavky a pokyny
uvedenými na internetových stránkách výkonné agentury.
Studentská stipendia sdíleného magisterského studia Erasmus+ mohou být poskytována studentům ze všech
oblastí světa s ohledem na zeměpisnou rovnováhu, tj. maximálně 3 uchazečům z jedné země (/stejné národnosti)
může být poskytnuto stipendium sdíleného magisterského studia v rámci jednoho náboru studentů. Konsorcia
35
sdílených magisterských studií budou rovněž podporována, aby registrovala studenty-samoplátce představující
přibližně 25 % všech držitelů stipendia Erasmus+.
Uchazeči o studentské stipendium, kteří již získali stipendium sdíleného magisterského studia nebo magisterského
programu Erasmus Mundus, nemají nárok na další stipendium v rámci programu sdíleného magisterského studia.
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Tato stipendia jsou poskytována na účast studenta v úplném sdíleném magisterském studiu. Držitelé stipendia
nemohou převádět vysokoškolské kredity ze studia předcházejícího jejich přihlášení do sdíleného magisterského
studia za účelem snížení množství povinných činností ve společném programu. Držitelé stipendia sdíleného
magisterského studia navíc nesmí být současně příjemci grantu pro studenty nebo pracovníky mobility v rámci
projektů mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání s kreditním systémem a obráceně.
34

Tato podmínka musí být nezbytně splněna v době přihlášení, nicméně konsorcia sdíleného magisterského studia mohou rozhodnout o přijetí
žádostí o stipendium studentů v posledním ročníků jejich vysokoškolského studia prvního stupně.
35
Studenti-samoplátci jsou buď studenty s vlastními finančními prostředky, nebo studenty, kterým bylo uděleno stipendium v rámci jiného
vzdělávacího programu.

Pro zajištění plné transparentnosti prováděcích pravidel sdíleného magisterského studia, stejně jako pro stanovení
práv a povinností přihlášených studentů vůči konsorciím sdílených magisterských studií, musí obě strany (tj. přijatí
studenti a konsorcia sdílených magisterských studií) uzavřít studentskou smlouvu (viz vzor na internetových
stránkách výkonného výboru) před zapsáním studenta do sdíleného magisterského studia. Studentská smlouva
bude pokrývat všechny akademické, finanční, administrativní aspekty a aspekty týkající se chování a další
související s prováděním sdíleného magisterského studia, a pro držitele stipendií také správní aspekty stipendia.
Měla by zahrnovat ukazatele výkonu pro úspěšné získání minimálního počtu kreditů ECTS (a důsledky v případě
nezískání těchto kreditů), informace o službách poskytovaných studentům a také podrobné informace týkající se
zdravotního/sociálního pojištění, požadavků plynoucích z mobility a pravidla pro vypracovávání diplomových prací,
zkoušky, dokončení studia atd. Z důvodu transparentnosti musí být šablona studentské smlouvy být zveřejněna na
stránkách sdíleného magisterského studia.

3. PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Pro účelné sledování provádění programů sdíleného magisterského studia musí konsorcia, která jsou příjemci
těchto programů, uplatňovat řadu mechanismů sledování a zajišťování kvality:
■

■
■
■
■

■
■

stanovení společného plánu zajišťování kvality se společnými metodami a kritérii hodnocení, dohodnutými
prováděcími harmonogramy/lhůtami a následnými kroky. Tyto mechanismy zajišťování kvality musí být ve fázi
předkládání žádostí začleněny do koncepce projektu sdíleného magisterského studia, zejména pak postupy
vnitřního a vnějšího hodnocení, zpětná vazba k ukazatelům atd. Zjištění a závěry týkající se zajišťování
kvality musí konsorcium předat výkonné agentuře v rámci pravidelného předkládání zpráv;
předkládání pravidelných zpráv o dosaženém pokroku (některé z nich budou podmiňovat vyplacení dalších
částí grantu);
kvantitativní a kvalitativní sledování mobility a výkonu studenta (co se týká uskutečněných činností, získaných
kreditů ECTS a uděleného akademického titulu) prostřednictvím on-line nástroje mobility výkonné agentury;
vazbu a spolupráci (kde lze uplatnit a očekávat) se sdružením absolventů EM (EMA);
společná setkání zúčastněných vysokoškolských institucí, zástupců studentů, zástupce(ů) výkonné agentury
pro daný program, pracovníků zapojených národních agentur a v případě potřeby externích odborníků;
alespoň dvě z těchto setkání uspořádá v době trvání programu, na kterou se vztahuje grantová smlouva,
konsorcium sdíleného magisterského studia;
hodnotící zprávy přihlášených studentů prostřednictvím on-line nástroje mobility výkonné agentury;
účast na tematických setkáních pořádaných Komisí, národními agenturami výkonné agentury pro podporu
výměny osvědčených postupů a vzájemného učení.

a. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Hlavním cílem sdíleného magisterského studia je přilákat, vybrat a finančně podporovat dosahování vynikajících
výsledků; to by mělo být srozumitelné, co se týká akademické kvality hlavních účastníků (plnohodnotných
partnerů a studentů sdílených magisterských studií), stejně jako prováděcí způsobilosti konsorcií, od kterých se
očekává, že budou uskutečňovat jednotný mezinárodní studijní program se studenty ze zemí programu a
partnerských zemí. Hlavním cílem výběrového řízení pro projekty sdílených magisterských studií proto bude
soustředit se na výběr vynikajících projektů nabízejících svým absolventům lepší profesní vyhlídky. Pro nalezení
a zaměření se na nejlepší návrhy ve vysoce konkurenceschopném výběru bude uplatňováno vzájemné
hodnocení kvality, která má tři kroky.
Krok 1: V tomto prvním kroku vyhodnotí nezávislí akademičtí odborníci odpovědi uchaze čského konsorcia na
první kritérium pro schválení projektu (tj. „Relevantnost projektu“; viz Část B) zaměřené na náležitost návrhu
v jeho různých aspektech, jako jsou: obsahová náležitost (tématická oblast) ve vztahu ke zjištěným potřebám;
náležitost týkající se struktury společného studijního programu; náležitost týkající se složení konsorcia pro
naplnění očekávané obsahové stránky a poskytování očekávaných vyhlídek v oblasti zaměstnatelnosti
přihlášených studentů; náležitost ve vztahu k zajišťování kvality a plánu udržitelnosti atd. Pouze návrhy, které
úspěšně zvládnou první hodnocení, budou moci projít dalšími kroky výběru.
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Krok 2: Na základě kroku 2 budou nezávislí akademičtí odborníci analyzovat a vyhodnocovat odpovědi na další
kritéria pokrývající otázky, jako jsou: podrobné studijní plány a očekávané výsledky učení; přínos studijního
programu/odborné přípravy a hodnotící metody; podrobné organizační fungování sdíleného magisterského
studia v rámci zúčastněných vysokoškolských institucí; model financování a marketinkové otázky atd. Na
základě tohoto hodnocení bude vytvořeno pořadí, z nichž nejlepší návrhy (odpovídající maximálnímu počtu
150 % případně vybraných návrhů) postoupí do fáze strukturovaných pohovorů vedoucích ke konečnému
výběru.
Krok 3: Zástupci konsorcií, jejichž návrhy prošly krokem 2, budou pozvání na kolo pohovorů se zástupci Evropská
komise/výkonné agentury/národní agentury, aby společně projednali všechny otevřené otázky, nedostatky a
možné problémové oblasti, které odborníci zjistily v průběhu kroku 2. Tyto otázky se mohou týkat obsahu
sdíleného magisterského studia, stejně jako praktických a řídících stránek provádění tohoto programu.
Na konci tohoto třífázového výběrového řízení provede hodnotící komise složená ze zástupů Evropská komise a
výkonné agentury analýzu výsledků vyhodnocení odborníky podle kroků 1 a 2 doplněnou o odpovědi zástupců
konsorcií z pohovorů konaných podle kroku 3 a navrhne konečný seznam sdílených magisterských studií, kterým
budou uděleny finanční granty.
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STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ
1. STRUKTURA PROJEKTU
Strategická partnerství podporují širokou a pružnou škálu činností s cílem provádět inovativní postupy,
prosazovat rozvoj a modernizaci organizací a napomáhat rozvoji politik na evropské, národní a regionální úrovni.
V závislosti na cílech projektu, zúčastněných stranách, očekávaném dopadu a dalších aspektech mohou mít
strategická partnerství různé rozměry a v souladu s tím uzpůsobovat své činnosti. Zjednodušeně tato akce
umožňuje zúčastněným organizacím získat zkušenosti v mezinárodní spolupráci a posílit své kapacity, ale také
dosahovat vysoce kvalitních inovativních výstupů. Hodnocení kvality projektové žádosti bude úměrné cílům
spolupráce a charakteru zapojených organizací.
Níže uvedená část poskytuje podněty na typy činností, které mohou být uskutečňovány v rámci strategického
partnerství formou podpory mezioborové spolupráce nebo řešením konkrétní problematiky z oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže. Tato část je čistě ilustrativní a nebrání zúčastněným organizacím plánovat svůj
projekt jiným způsobem.

AKTIVITY:
■ studijní plány, výukové kurzy, společné studijní programy, společné moduly (včetně elektronických modulů)
začlenění širší škály způsobů studia (distanční, kombinované, modulární studium);
■ učení, výuka, odborná příprava, materiály a metody práce s mládeží, pedagogické přístupy a nástroje;
■ spolupráce v oblasti projektu, vzájemné učení, workshopy, virtuální laboratoře, virtuální prostory pro
spolupráci;
■ budování kapacity a vytváření sítí;
■ vypracování a provádění strategických plánů spolupráce;
■ poskytování informací, odborné pomoci a vedení a poradenství;
■ průzkumy, srovnávací analýzy, shromažďování důkazních materiálů, případové studie z praxe;
■ stanovení kvalitativních standardů a profilů na základě způsobilosti/profese;
■ zlepšení kvalifikačních rámců, převodu kreditů, zajištění kvality, uznávání a potvrzení platnosti dosažených
výsledků;
■ činnosti týkající se odborné přípravy, výuky a učení (viz odstavec 2 níže).
Od všech strategických partnerství se navíc očekává, že budou cíleně a rozsáhle šířit své výstupy, aby tak
podpořila jejich širší využití a zvýšila jejich vliv na organizace přímo zapojené do projektu. Požadavky na šíření
výstupů budou úměrné cíli a rozsahu projektu.
Organizace, instituce z různých oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, stejně jako z různých socioekonomických oblastí mohou prostřednictvím svých projektů společně pracovat na dosažení cílů v jedné či
více oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Následující typologie činností je obzvláště významná
v každé dané oblasti pro naplnění cílů politiky popsaných v Části B této Příručky, v rámci jednotlivých oblastí či
napříč nimi.

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ:
■

Rozvíjet, testovat, přizpůsobovat a realizovat inovativní postupy týkající se:

společných studijních programů a společných studijních plánů, intenzivních programů a společných
modulů, včetně elektronických modulů mezi členy partnerství z různých zemí, vědních oborů a
ekonomických oblastí (veřejné/soukromé), zajištění náležitosti ve vztahu k potřebám pracovního trhu;

mezinárodní projektové spolupráce mezi společnostmi a studenty/pracovníky ve vysokoškolských
institucích v oblasti studia případů z praxe;

pedagogických přístupů a metodik, především průřezových kompetencí, podnikatelského a kreativního
myšlení, včetně zavedení více-, nad- a mezioborových přístupů, které systematičtějším způsobem
začleňují vzdělávací mobilitu do studijních plánů („začleněná mobilita“), a prostřednictvím lepšího
využívání informačních a komunikačních technologií;



začlenění větší rozmanitosti způsobů studia (distanční, kombinované, modulární učení), zejména
prostřednictvím nových forem personalizovaného učení, strategického využívání otevřených
vzdělávacích zdrojů a virtuální mobility a virtuálních učebních platforem;

nových přístupů pro usnadnění propustnosti mezi jednotlivými oblastmi vzdělávání (tj. formou uznání
předchozího učení a možnosti flexibilního učení – modulární studia, kombinovaného učení atd.);

propojení vysokoškolských institucí s místními/regionálními orgány a dalšími zúčastěnými stranami
opírající se o spolupráci mezinárodního rozměru pro podporu regionálního rozvoje a spolupráci napříč
obory, a provázat tak a sdílet znalosti z různých oborů formálního a informálního vzdělávání a odborné
přípravy;

spolupráce a výměny postupů mezi pracovníky odpovědnými za podpůrné služby, jako je odborné
poradenství, metody a nástroje koučinku, rozvoj systémů napomáhajících sledovat pokroky studentů;
nebo mezi pracovníky dalších podpůrných služeb pro studenty, které mají zlepšit kvalitu (tj. přilákat a
udržet netradiční studenty, např. dospělé a podceňované skupiny, ve vysokoškolském vzdělávání);
■
usnadňovat uznávání a potvrzení dosažených dovedností a schopností na vnitrostátní úrovni
prostřednictvím účinného zajišťování kvality na základě výsledků učení a jejich navázání na evropské a
vnitrostátní kvalifikační rámce.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA:
■

Rozvíjet, testovat, přizpůsobovat a přijímat/uplatňovat inovativní postupy týkající se:

znovu/nastavení kompetenčních standardů v souladu s výsledky učení; odpovídajícího přizpůsobení či
rozvinutí studijních plánů a výukových kurzů pro odborné vzdělávání a přípravu a také doplňujících
učebních materiálů a pomůcek;

učebních a výukových metodik a pedagogických přístupů odborného vzdělávání a přípravy, zejména
s ohledem na poskytování klíčových schopností a základních dovedností; jazykových dovedností;
orientace na využívání informačních a komunikačních technologií;

nových forem plánů praktické přípravy a případových studií z praxe v oblasti obchodu a průmyslu;
rozvoje a provádění mezinárodní projektové spolupráce mezi společnostmi a studenty/pracovníky
v institucích odborného vzdělávání a přípravy;

rozvoje a poskytování nových výukových a školících materiálů a metod odborného vzdělávání a
přípravy, včetně učení založeného na práci, virtuální mobility, otevřených vzdělávacích zdrojů a lepšího
využívání možností informačních a komunikačních technologií, např. vytvoření virtuálních
laboratoří/pracovišť přizpůsobených potřebám pracovního trhu;

odborného poradenství a metod a nástrojů koučinku;

nástrojů a metod pro profesionalizaci a profesní rozvoj pedagogů, školitelů a pracovníků odborného
vzdělávání a přípravy; s důrazem na lepší počáteční vzdělávání a doškolování pedagogů a školitelů
odborného vzdělávání a přípravy;

správy a vedení organizací odborného vzdělávání a přípravy;

strategické spolupráce mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy a místními / regionálními
podnikatelskými komunitami, včetně agentur pro ekonomický rozvoj;

spolupráce na rozvoji kreativity a inovace mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy,
vysokoškolskými institucemi a návrhářskými, uměleckými, výzkumnými a inovativními centry;
■
Usnadňovat uznávání a potvrzení dosažených dovedností a kompetencí na národní úrovni jejich
navázáním na evropské a národní kvalifikační rámce a využíváním nástrojů EU pro uznávání; rozvinout flexibilní
způsoby uplatnění studentů a absolventů odborného vzdělávání a přípravy, včetně uznávání jejich předchozího
vzdělání;
■ Zavést systém převodu kreditů (ECVET) a zajišťování kvality (EQAVET) poskytovateli odborného
vzdělávání a přípravy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
■ Rozvíjet, testovat, přizpůsobovat a přijímat/uplatňovat inovativní postupy týkající se:
nových učebních osnov, výukových kurzů, učebních materiálů a pomůcek;

učebních a výukových metodik a pedagogických přístupů, zejména s ohledem na poskytování
klíčových kompetencí a základních dovedností, jazykových dovedností a orientace na využívání
informačních a komunikačních technologií;

nových forem plánů praktické přípravy a studia případů z praxe v oblasti obchodu a průmyslu;

nových forem učení a vzdělávání a odborné přípravy, zejména strategického používání otevřeného a
flexibilního učení, virtuální mobility, otevřených vzdělávacích zdrojů a lepšího využívání možností
informačních a komunikačních technologií;

odborného poradenství a metod a nástrojů koučinku;

nástrojů a metod pro profesionalizaci a profesní rozvoj pedagogů, školitelů a dalších pracovníků;
orientace na lepší počáteční vzdělávání a doškolování pedagogů;

správy a vedení vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy;

aktivní pomoci mezi organizacemi z různých oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;
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■
■
■

strategické spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání na jedné straně a místními/regionálními orgány
na straně druhé;
vyměňovat zkušenosti a příklady dobré praxe, uskutečňovat vzájemné učení a workshopy;
provádět společné výzkumy, průzkumy, studie a analýzy;
usnadňovat uznávání a potvrzení dosažených dovedností a schopností na vnitrostátní úrovni jejich
navázáním na evropské a vnitrostátní kvalifikační rámce a využíváním nástrojů EU pro uznávání.

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH:
■

■

■

■

Rozvíjet, testovat, přizpůsobovat a přijímat/uplatňovat inovativní postupy týkající se:

nových studijních plánů, výukových kurzů a doplňujících učebních materiálů a pomůcek pro studenty
vzdělávání dospělých;

učebních a výukových metodik a pedagogických přístupů pro studenty vzdělávání dospělých, zejména
s ohledem na poskytování klíčových schopností a základních dovedností; jazykových dovedností;
orientace na využívání informačních a komunikačních technologií;

nových forem učení a vzdělávání dospělých, zejména strategického používání otevřeného a flexibilní
učení, virtuální mobility, otevřených vzdělávacích zdrojů a lepšího využívání možností informačních a
komunikačních technologií;

odborného poradenství a metod a nástrojů koučinku pro studenty vzdělávání dospělých;

nástrojů a metod pro profesionalizaci a profesní rozvoj pedagogů a pracovníků vzdělávání dospělých;
orientace na lepší počáteční vzdělávání a doškolování pedagogů;

správy a vedení organizací vzdělávání dospělých;

aktivní pomoci mezi organizacemi z různých oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;

strategická spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání dospělých na jedné straně a
místními/regionálními orgány na straně druhé;
poskytovat flexibilní způsoby uplatnění vzdělání dospělých, včetně uznání jejich předchozího vzdělání:

srovnávací analýza řídících či prováděcích modelů a přístupů;

praktické uplatňování a testování metod hodnocení znalostí a schopností získaných formou informálního
a neformálního vzdělávání;
zlepšit přístupnost příležitostí vzdělávání pro dospělé:

podpora rozvoje víceúčelových vzdělávacích center a regionálních sítí poskytovatelů vzdělávání;

opatření pro rozvoj vzdělávacího rozměru organizací, jež se vzděláváním primárně nezabývají
(např. kulturní organizace);

rozvoj kurzů odborné přípravy pro zlepšení dostupnosti a kvality evropských kurzů odborné přípravy
pro pedagogy vzdělávání dospělých, řídící pracovníky a další pracovníky vzdělávání dospělých;
usnadňovat uznávání a potvrzení dosažených dovedností a schopností na vnitrostátní úrovni jejich
navázáním na evropské a vnitrostátní kvalifikační rámce a využíváním nástrojů EU pro uznávání.

MLÁDEŽ:
■ Spolupráce v oblasti práce s mládeží pro rozvoj, testování, přizpůsobování a/nebo provádění inovativních
postupů pro práci s mládeží. Tyto činnosti se mohou týkat:

metod, nástrojů a materiálů na podporu klíčových schopností a základních dovedností mladých lidí a
jejich jazykových znalostí a dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií;

metod, nástrojů a materiálů pro profesionalizaci a profesní rozvoj pracovníků s mládeží (např.
studijní plány, výukové moduly, zdrojové materiály, osvědčené postupy, nástroje uznávání atd.) ;

nových forem práce s mládeží a odborné přípravy a podpory, zejména strategického využívání
otevřeného a flexibilního učení, virtuální mobility, otevřených vzdělávacích zdrojů a lepšího
využívání možností informačních a komunikačních technologií;

programů a nástrojů práce s mládeží zaměřených na boj proti sociálnímu vyloučení a předčasnému
odcházení ze vzdělávání;

strategického vytváření sítí a spolupráce mezi organizacemi mládeže a/nebo s organizacemi z oblastí
vzdělávání a odborné přípravy a v rámci pracovního trhu;

strategické spolupráce s místními/regionálními veřejnými orgány;
■ uznávání a potvrzení dosažených dovedností a schopností na vnitrostátní úrovni jejich navázáním na
evropské a vnitrostátní kvalifikační rámce a využíváním nástrojů EU pro uznání;
■ mezinárodní iniciativy v oblasti mládeže: spolupráce, prosazování společenské odpovědnosti a
podnikatelského myšlení společně uskutečňované dvěma či více skupinami mladých lidí z různých zemí (viz
níže).
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ORIENTACE NA:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

kreativitu, inovaci a modernizaci;
strategické využívání metodik informačních a komunikačních technologií a virtuální spolupráce; otevřené
vzdělávací zdroje;
kvalitu vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží;
vzdělávání v oblasti podnikání (včetně sociálního podnikání);
rovnost a začlenění;
základní dovednosti a průřezové dovednosti (jazykové dovednosti, digitální dovednosti a podnikatelské
dovednosti);
uznávání výsledků učení získaných prostřednictvím formálního, neformálního a informálního učení;
podpora flexibilních způsobů učení;
profesionalizace a profesní rozvoj ve vzdělávání, odborné přípravě a práci s mládeží;
dovednosti správy a vedení;
aktivní zapojení mladých lidí do společnosti;
interinstitucionální spolupráci;
meziregionální spolupráci;
synergii mezi politikou a praxí.

CÍLE A ÚČASTNÍCI:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

odborníci;
aktivní pracovníci z oblasti vzdělávání a odborné přípravy;
pracovníci s mládeží;
znalci, specialisté, kvalifikovaní pracovníci;
studenti, stážisté, učni, žáci, účastníci vzdělávání dospělých, mladí lidé, dobrovolníci;
NEET (osoby, které nejsou ve vzdělání, v zaměstnání nebo profesní přípravě);
mladí lidé s menšími příležitostmi;
lidé předčasně odcházející ze vzdělávání;
lidé s rozhodovacími pravomocemi;
výzkumní pracovníci.

PARTNEŘI, KTEŘÍ SE MOHOU ÚČASTNIT STEJNÉHO PROJEKTU
■
■
■
■
■
■
■

organizace z oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;
organizace, které pracují napříč různými oblastmi (např. centra praktických dovedností nebo obchodní
komory atd.), orgány veřejného sektoru;
podniky, společnosti, zástupci podnikatelské sféry a pracovního trhu;
komunitní organizace;
výzkumné a inovativní orgány;
organizace občanské společnosti;
sociální partneři.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA, VÝUKA A STUDIUM ZAČLENĚNÉ DO STRATEGICKÝCH
PARTNERSTVÍ
Strategická partnerství mohou rovněž pořádat vzdělávací aktivity do takové míry, do jaké mohou přinést přidanou
hodnotu plnění cílů daného projektu.
STUDENTI
PROGRAMY INTENZIVNÍHO STUDIA (V DÉLCE OD 5 DNŮ DO 2 MĚSÍCŮ)
Intenzivní studijní program je krátký studijní program, který spojuje studenty a pedagogické pracovníky ze
zúčastněných vysokoškolských institucí a také další příslušné znalce/specialisty/odborníky s cílem:
■
■
■

podporovat účinnou a mezinárodní výuku odborných témat;
umožnit studentům a pedagogům spolupracovat v mezinárodních a víceoborových skupinách, a
využívat tak zvláštních podmínek studia a výuky, kterých nelze dosáhnout v rámci jedné instituce, a
získat nové pohledy na studované téma;
umožnit pedagogickým pracovníkům vyměňovat si názory na obsah výuky, nové přístupy studijních
plánů, vyzkoušet si inovativní výukové metody, které by se případně mohly stát součástí nového
společného výukového kurzu či studijního plánu v prostředí mezinárodního výukového prostředí.
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Program intenzivního studia nese následující charakteristické rysy:
■
■
■
■
■
■
■

programy intenzivního studia by měly zúčastněným pedagogům a studentům výrazným způsobem
poskytovat nové vzdělávací příležitosti, rozvoj dovedností, přístup k informacím a nejmodernějším
výsledkům výzkumu a dalším znalostem atd.;
práce zúčastněných studentů by měla být uznána udělením kreditů systému ECTS (nebo rovnocenným
systémem);
programy intenzivního studia by měly využívat nástrojů a služeb informačních a komunikačních
technologií pro usnadnění přípravy těchto programů a činností navazujících po těchto programech, čímž
přispějí k vytvoření udržitelné studijní komunity v dotčené studované oblasti;
poměr pracovníků a studentů by měl zaručovat aktivní účast v rámci výuky;
měla by být udržována rovnováha mezi mezinárodními studenty a pracovníky a studenty a pracovníky
z hostující země;
programy intenzivního studia by měly zastávat výrazně víceoborový přístup prosazující interakci
studentů z různých akademických oborů;
vedle výsledků učení týkajících se daného předmětu by programy intenzivního studia měly podporovat
předávání průřezových kompetencí.

Výběr účastníků programů intenzivního studia (pedagogických pracovníků a studentů) provádí konsorcium
strategického partnerství.
Počet hodin výuky a praktické přípravy musí zajišťovat, aby většina doby strávené v zahraničí se vztahovala
na vzdělávání a odbornou přípravu a nikoli na výzkum či jinou činnost.
KOMBINOVANÁ MOBILITA STUDENTŮ, STÁŽISTŮ, STUDENTŮ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A MLADÝCH LIDÍ (FYZICKÁ MOBILITA
V DÉLCE OD 5 DNŮ DO 2 MĚSÍCŮ

Činnosti kombinující jedno či více krátkých období fyzické mobility (v celkové maximální délce 2
měsíců) s virtuální mobilitou (tj. využíváním informačních a komunikačních technologií, jako jsou
pracovní prostředí pro spolupráci, živé přenosy, videokonference, sociální média atd., pro doplnění či
prodloužení výsledků učení fyzické mobility). Lze je využívat k přípravě a podpoře fyzické mobility a při
navazujících činnostech během realizace projektu. Je rovněž možné pořádat je pro oslovení lidí se
specifickými potřebami nebo menšími příležitostmi a pomoci jim překonat překážky dlouhodobé fyzické
mobility.
KRÁTKODOBÉ VÝMĚNNÉ POBYTY ŽÁKŮ (V DÉLCE TRVÁNÍ OD 5 DNŮ DO 2 MĚSÍCŮ)
Společnou projektovou práci skupin žáků lze pořádat mezi školami z různých zemí zapojených do stejného
strategického partnerství. Během těchto akcí žáci pracují společně v jedné z partnerských škol a je pravidlem,
že bývají ubytování v rodinách žáků hostující školy. Společná projektová práce by měla navazovat na cíle
strategického partnerství. Je třeba poznamenat, že spolupráce mezi školami v rámci partnerství by se neměla
omezovat pouze na tyto činnosti, ale měla by rovněž zahrnovat společné on-line aktivityi místní aktivity. Školy
jsou podporovány ve využívání prostředí eTwinning, aby mohly pracovat společně na projektu před zahájením a
po ukončení mobility.
Společná projektová práce by žákům a učitelům v různých zemích měla dát příležitost pracovat společně na
jednom či více tématech vzájemného zájmu. Pomáhají žákům a učitelům získat a zlepšovat dovednosti nejen
v oblasti či tématu, na něž se projekt zaměřuje, ale také co se týká týmové práce, mezikulturního učení,
sociálních vztahů, plánování a uskutečňování projektových aktivit a využívání informačních a komunikačních
technologií. Účast na společné projektové práci se skupinami žáků z různých partnerských škol z různých
zemí rovněž dává žákům a učitelům příležitost procvičit si cizí jazyky a zvyšuje jejich motivaci studovat cizí
jazyky.
Projektové aktivity by měly v ideálním případě být začleněny mezi běžné aktivity škol a do školních osnov
zúčastněných žáků. Žáci by měli být schopni zvládnout všechny fáze projektu, včetně plánování, organizace a
vyhodnocení činností.
DLOUHODOBÁ MOBILITA ŽÁKŮ (V DÉLCE TRVÁNÍ OD 2 DO 12 MĚSÍCŮ)
Cílem aktivity je posílit spolupráci mezi školami zapojenými do stejného strategického partnerství. Mobility by
měly navazovat na cíle strategického partnerství a musí být začleněny do návrhu projektu. Školy jsou
podporovány k využívání prostředí eTwinning s cílem pracovat společně na projektu před zahájením, v průběhu
a po ukončení mobilit žáků. Tato opatření by měla napomáhat maximálně rozšířit dopad na zúčastněné školy.
Tato aktivita rovněž umožňuje žákům, aby rozvíjeli své chápání rozmanitosti evropských kultur a jazyků, a
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pomáhá jim získat kompetencei nezbytné pro jejich osobní rozvoj. Školy zapojené do partnerství pracují
společně na přípravě studijních smluv, uznávání studia uskutečněného na partnerské škole v zahraničí a
posílení evropského rozměru ve školním vzdělávání. Tato aktivita by rovněž měla být hodnotnou mezinárodní
pedagogickou zkušeností pro učitele zapojené do organizace a realizace mobilit.
Účastníci jsou vybíráni školami. Musí být žáky ve věku od 15 let a být žáky řádného denního studia na škole
zapojené do strategického partnerství. Vybraní žáci mohou v přijímající škole a hostitelské rodině v zahraničí
strávit od 2 do 12 měsíců.
Vzájemné výměny žáků mezi školami/hostitelskými rodinami jsou výhodou, nejsou však povinné.
Všechny strany zapojené do studijní mobility – školy, žáci, jejich rodiče a hostitelské rodiny – by si měly
prostudovat Příručku pro dlouhodobou mobilitu žáků, jejejíž cílem je pomáhat všem stranám při realizaci
aktivity a zajištění bezpečnosti a zdárného pobytu zúčastněných žáků. Příručka upřesňuje úlohy a
odpovědnosti, poskytuje rady a nezbytné šablony a formuláře pro účastníky. Je dostupný v anglickém jazyce
na internetových stránkách EK a v překladu na internetových stránkách příslušné národní agentury.
PRACOVNÍCI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY A PRACOVNÍCI S MLÁDEŽÍ
KRÁTKODOBÁ ŠKOLENÍ PRACOVNÍKU (V DÉLCE TRVÁNÍ OD

5 DNŮ DO 2 MĚSÍCŮ)

Krátkodobá společná školení pracovníků umožňují organizacím účastnícím se strategického partnerství
pořádat krátká školení pro pracovníky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy nebo pracovníky s mládeží
týkající se témat či rozsahu strategického partnerství. Měly by být pořádány pro malé skupiny pracovníků
zúčastněných organizací z různých zemí s cílem maximálně rozšířit jejich dopad na tyto organizace.
Mohou mít různé formy, tj. studijních návštěvy kombinované s návštěvami v místě příslušných organizací,
prezentací, diskusních workshopů, kurzů odborné přípravy atd. Měla by být udržována rovnováha mezi
mezinárodními účastníky a účastníky z hostitelské země.
VÝUKOVÉ A ŠKOLICÍ POBYTY (V DÉLCE TRVÁNÍ OD 2 DO 12 MĚSÍCŮ)
Cílem činnosti je posílit spolupráci mezi organizacemi zapojenými do stejného strategického partnerství. Činnost
umožňuje pracovníkům rozvíjet znalosti a chápání evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy a
napomáhá jim sdílet a získávat profesní dovednosti, metody a postupy.
Tato činnost umožňuje učitelům/profesorům a dalším pedagogickým pracovníkům v oblasti obecného školního
vzdělávání, vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a vzdělávání dospělých, kteří pracují ve
vzdělávací instituci zapojené do strategického partnerství, aby absolvovali pobyt v zahraničí v délce od 2 do 12
měsíců spočívající ve vyučování v partnerské instituci nebo zapojení se do profesních činností v jiné partnerské
organizaci týkajících se oblasti jejich odborné kvalifikace. Činnost může spočívat v práci ve vzdělávací
instituci/centru či jiné příslušné organizaci (např. ve společnostech, nevládních organizacích, školských orgánech
atd.), účasti na strukturovaných kurzech či seminářích (např. v pedagogických školách nebo výzkumných
organizacích), pracovních stážích či pozorováních ve společnosti či organizaci z oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a mládeže. Vysílající instituce musí zajistit spravedlivé, transparentní a otevřené výběrové řízení a
společně s účastníkem vypracovat obsah dané činnosti a zajistit interní a pokud možno i externí uznání této
dlouhodobé mobility strávené v zahraničí.
Výukové a školicí pobyty v oblasti vysokoškolského vzdělávání se vztahují na následující typy vysílajících a
přijímajících organizací:
■
■
■

pro dlouhodobou mobilitu pedagogických pracovníků v oblasti výuky může být vysílající organizací
jakákoli zúčastněná organizace, přičemž přijímající organizací musí být zúčastněná vysokoškolská
instituce;
pro dlouhodobou mobilitu pedagogických pracovníků v oblasti odborné přípravy musí být vysílající
organizací zúčastněná vysokoškolská instituce, přičemž přijímající organizací může být jakákoli
zúčastněná organizace;
vysílající a přijímající organizace musí mít sídlo v různých zemích a přijímající země nesmí být stejná
jako země trvalého pobytu účastníka.

Organizace zapojené do strategického partnerství pracují společně na přípravě dohod o m obilitě, uznávání
práce vykonané v partnerské organizaci v zahraničí a posilování evropského rozměru ve vzdělávání a odborné
přípravě. Tato činnost by rovněž měla být hodnotnou mezinárodní zkušeností pro všechny strany zapojené do
pořádání a provádění činnosti mobility jak ve vysílající, tak přijímající organizaci.
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MOBILITA PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ (V DÉLCE TRVÁNÍ OD 2 DO 12 MĚSÍCŮ)
Tato činnost umožňuje pracovníkům s mládeží nasbírat zkušenosti v jiném pracovním prostředí než v domovské
zemi, zlepšit své profesní, osobní a mezikulturní schopnosti. Pracovníci s mládeží mají možnost pracovat
v zahraničí po dobu od 2 do 12 měsíců a aktivním způsobem přispívat ke každodenní práci přijímající
organizace a zároveň obohatit svůj profil odbornosti v dané oblasti. Cílem těchto činností je rovněž posílit
kapacity zúčastněných organizací využíváním nových pohledů a zkušeností. Činnosti mobility lze uskutečňovat
jako činnosti jednotlivců (tj. vysláním jednoho pracovníka s mládeží do přijímající organizace) nebo ve dvojicích,
jako vzájemná výměna pracovníků s mládeží (současně či v jiném období) mezi dvěma partnerskými
organizacemi.

MEZINÁRODNÍ INICIATIVY MLÁDEŽE
Strategická partnerství v oblasti mládeže rovněž podporují rozvoj mezinárodních iniciativ mládeže podněcujících
společenskou odpovědnost a podnikatelské myšlení, které společně uskutečňují dvě či více skupin mladých lidí
z různých zemí programu.
Tyto iniciativy se mohou týkat například:
■
■
■
■
■

vytvoření (sítí) sociálních podniků, sdružení, klubů, nevládních organizací;
rozvoje a poskytování výukových kurzů a odborných školení v oblasti podnikatelského vzdělávání
(zejména sociálního podnikání a využívání informačních a komunikačních technologií);
informovanosti, mediální gramotnosti, senzibilizačních akcí či akcí podněcujících občanskou
odpovědnost mezi mladými lidmi (např. diskusí, konferencí, konzultací, akcí a iniciativ vztahujících se
k evropským tématům atd.);
akcí ve prospěch místních komunit (např. podpory zranitelných skupin, jako jsou starší lidé, menšiny,
migranti, lidé se zdravotním postižením atd.);
uměleckých a kulturních iniciativ (divadelních her, výstav, hudebních vystoupení, diskusních fór atd.).

Iniciativa mládeže je projekt iniciovaný, nastavený a uskutečňovaný samotnými mladými lidmi. Dává těmto lidem
možnost vyzkoušet si jejím prostřednictvím své nápady, a tím i příležitost být přímo a aktivně zapojeni do
plánování a uskutečňování projektu. Účast v mládežnických iniciativách je důležitou zkušeností neformálního
učení. Při provádění mládežnické iniciativy mají mladí lidé příležitost řešit zvláštní úkoly či problémy, se kterými
se setkávají ve svých komunitách. Mohou rovněž diskutovat a promítat své vybrané téma do evropského
kontextu a přispívat k budování Evropy.
Iniciativa mládeže musí být mezinárodní: vytváření sítí místních činností vykonávaných společně dvěma či více
skupinami z různých zemí. Spolupráce s mezinárodními partnery v mezinárodních mládežnických iniciativách se
opírá o stejné potřeby a zájmy s cílem sdílet uplatňované praktiky a učit se od vrstevníků.
Iniciativy mládeže umožňují velkému počtu mladých lidí stát se vynalézavými a tvořivými v jejich každodenním
životě a mluvit otevřeně o svých lokálních potřebách a zájmech, ale také o úkolech, kterým čelí komunity, ve
kterých žijí.
Mladí lidé si mohou vyzkoušet uplatnit své nápady iniciováním, vytvořením a uskutečněním projektu majícího
vliv na různé oblasti života. Mládežnické iniciativy mohou také vést k samostatně výdělečné činnosti nebo
založení sdružení, nevládních organizací či jiných orgánů aktivních v oblasti sociální ekonomiky, neziskové sféry
a mládeže.
Mladým lidem podílejícím se na mezinárodní mládežnické iniciativě může napomáhat kouč. Jedná se o osobu
z prostředí či oblasti, kterou se zabývá iniciativa, a která má zkušenosti s prací s mládeží a/nebo mládežnickou
iniciativou, aby mohla doprovázet skupiny mladých lidí, pomáhat jim v procesu učení a podporovat jejich účast.
Hraje různé úlohy v závislosti na potřebách dané skupiny mladých lidí.
Kouč se přímo nezapojuje do mládežnické iniciativy, ale pomáhá skupině mladých lidí při přípravě, provádění a
vyhodnocování jejich projektu podle potřeb dané skupiny. Koučové přispívají ke zkvalitnění procesu učení a
poskytují neustálé partnerství, které pomáhá skupině či jednotlivcům dopracovat se k naplnění výsledků jejich
projektů. Kouč není: projektový vedoucí; konzultant/poradce; člen skupiny pracující na projektu; odborný
instruktor/znalec poskytující pouze technickou podporu v určité oblasti; právní zástupce projektu. Pokud se
mládežnické iniciativy účastní nezletilé osoby, je podpora kouče povinná
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2. PŘÍKLADY STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ
PODPORA FLEXIBILNÍCH ZPŮSOBŮ UČENÍ
Integrace praktických i teoretických znalostí do vzdělávacích programů vysokoškolských institucí může
studentům nabídnout možnost získat dovednosti potřebné na pracovním trhu v současné době, ale i
v budoucnosti s cílem zvýšit tak do budoucna jejich zaměstnatelnost. Strategické partnerství podpoří
projektovou spolupráci mezi podniky a studenty i pracovníky vysokoškolských institucí a napomůže k rozvoji,
testování a úpravám společných vzdělávacích programů zúčastněných vysokoškolských institucí na základě
komplexní analýzy potřeb a se zaměřením na reálný mezinárodní přístup. To rovněž znamená, že budou
probíhat vzdělávací aktivity, mimo jiné výměna pracovníků mezi vysokoškolskými institucemi a podniky, a že
bude zajištěna integrovaná („vložená“) mobilita, kdy studenti budou sledovat společný program, jehož různé
Části Budou vyučovat různí partneři na různých místech. Konečným výsledkem bude společný vzdělávací
program a jeho šíření i mezi organizace mimo partnerství. Členy partnerství jsou vysokoškolské instituce a
podniky, včetně malých a středních podniků a sociálních podniků, čímž jsou zajištěny nezbytné kompetence i to,
že se v rámci společného vzdělávacího programu bude rozvíjet dostatečné množství dovedností.

INTEGROVANÝ MÍSTNÍ / REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Pro vypracování integrovaného plánu místního/regionálního rozvoje může být velmi prospěšné zapojení všech
relevantních aktérů. Strategické partnerství bude rozvíjet, testovat a provádět inovační balíčky kurzů, které
doplní studijní programy jednotlivých partnerských vysokoškolských institucí s cílem umožnit jim vydávat
osvědčení nebo diplomy za více institucí. Projektu se budou účastnit klíčoví aktéři, na jejichž průběžný dohled
se projekt bude spoléhat, zejména prostřednictvím konkrétní Řídící skupiny která zajistí vhodné plnění potřeb
místních / regionálních aktérů. Projekt bude zahrnovat rovněž vzdělávací a výukové aktivity, včetně výměny
pracovníků mezi vysokoškolskými institucemi a „kombinovanou“ mobilitu studentů. Konečným výsledkem bude
integrace těchto balíčků kurzů do vzdělávacího programu a vydávání osvědčení / diplomů za více institucí.
Členy partnerství jsou vysokoškolské instituce i místní aktéři a místní veřejné orgány.
Zapojování méně zkušených partnerů do činností projektu může být postupné, čímž se zajistí, že nejpozději
v poslední rok projektu budou do celého balíčku aktivit zapojeni všichni partneři.

KREATIVITA A INOVACE
Malé a střední podniky se potýkají s problémem rozvoje dovedností a inovací, aniž by vždy měly dostatek
prostředků či strategickou vizi potřebnou v silném konkurenčním boji na trhu. Strategické partnerství podporuje
šíření kultury kreativity a inovace u malých podniků formou přenosu a zavádění metod, nástrojů a konceptů, které
umožní rozvoj jejich organizace a tvorbu produktů. Partneři z kreativních oborů a z vysokoškolských institucí
pomáhají ostatním partnerům učit se, jak ve své organizaci dobře kreativně myslet a jak rozvíjet schopnosti
vedoucí k inovacím a změnám.
Jedním z hmatatelných výsledků projektu je vytvoření na míru šitých akčních plánů pro rozvoj kreativity a
inovace na základě předchozí analýzy úspěšných případů a metodik. Členy partnerství jsou zástupci
kreativních sektorů, malé a střední podniky, sdružení zaměstnavatelů, obchodní komory, průmyslové podniky i
zástupci řemesel.

KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ
Místní vzdělávací orgány ve Švédsku, Dánsku a Velké Británii se spojily s cílem vytvořit Strategické partnerství.
Identifikovaly potřebu zvyšovat kvalitu vzdělávání v oblasti vědy, matematiky a technologie a navrhly projekt, jehož
cílem je vytvořit společný rámec pro podporu zapojení studentů do vzdělávání. Cílem projektu je zvyšovat kvalitu
vzdělávání v matematice a přírodních vědách a zvyšovat počet studentů středních a vysokých škol, kteří se na tyto
předměty budou hlásit. Projekt vedou dva místní orgány a jsou do něj zapojeny všechny základní a nižší střední
školy v příslušných oblastech. Kromě toho se místním orgánům podařilo do projektu zapojit i další partnery ze
svých místních komunit: vysoké školy, mediální centra i některé podniky a sdružení podniků působících v oblasti
technologie, vědy a životního prostředí. K činnostem projektu patří výměny pracovníků mezi zúčastněnými
organizacemi s cílem zajistit výměnu zkušeností a osvědčených postupů. Partneři sdílejí materiály a prostředky a
vytvářejí jednotky mezikurikulárních prací v matematice, vědě a technologii, které se testují/zavádějí na základních
a středních školách. Partneři z řad podniků zvou školní třídy na studijní návštěvy, aby umožnili žákům nahlédnout
do různých způsobů praktické aplikace témat, o nichž se učí. Vysokoškolští studenti zase přispívají tím, že fungují
jako „studijní parťáci“ žáků a poskytují jim dodatečnou individuální pomoc s uvedenými předměty. Slouží ale také
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jako vzory, které motivují žáky ke studiu vědy a technologie. Výsledkem projektu je univerzitní spolupráce při
prvotním vzdělávání učitelů i další pedagogická spolupráce a nové projekty škol, které se projektu účastní.

ZVYŠOVÁNÍ VZDĚLANOSTI
Jedním z velkých problémů mnoha zemí je, jak zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných osob, rozšířit přístup
k vysokoškolskému vzdělání a usnadnit studentům dokončení vysokoškolského vzdělání. Strategické partnerství
bude podporovat rozvoj možností, jak snáze získat přístup k vysokoškolskému vzdělání a absolvovat jej, se
zvláštním zaměřením na studenty z netradičních skupin, například studenty z nedostatečně zastoupených skupin
nebo studenty s nevýhodnou startovní pozicí, a to pomocí přenosu a testování inovačních přístupů. Partnerství
bude zjišťovat, jak jsou studenti vyšších stupňů středních škol se specifickou historií připravováni a vedeni před
nástupem do vysokoškolského vzdělávání, a to formou spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi, školami a
institucemi aktivními v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Budou se rovněž zjišťovat, jak jsou tito studenti
sledováni a jaké se jim dostává podpory, zejména formou služeb šitých na míru (vedení, poradenství, coaching,
apod.), s cílem zabránit jejich předčasnému odchodu ze školy a povzbudit je k dokončení studia v plánovaném
termínu. Do projektu se zapojí vysokoškolské instituce i vyšší střední a střední odborné školy, což zajistí, že
nabízené služby budou dostatečné a budou odpovídat identifikovaným potřebám. Součástí projektu budou i
výukové/vzdělávací aktivity, včetně „kombinované“ mobility studentů. Konečným výsledkem bude úprava modelu,
jeho zavedení zúčastněnými vysokoškolskými institucemi a šíření mezi organizace mimo partnerství zacílené
zejména na další poskytovatele vzdělávání a klíčové politické aktéry.

INOVACE
Strategické partnerství bude podporovat rozvoj nových pedagogických přístupů, zejména pak e-learningových
nástrojů a on-line platforem pro spolupráci, na nichž se žáci, studenti i učitelé budou moci učit, vyučovat a
společně vytvářet obsah kurzů. Partnerství složené z univerzit, škol, výzkumných organizací a/nebo podniků bude
společně vyvíjet nástroje, které školy a vysokoškolské instituce budou moci používat při výuce jednotlivých
disciplin na různých úrovních. Výzkumné organizace a/nebo podniky budou hrát klíčovou úlohu buď při vývoji
těchto nástrojů anebo budou upravovat jejich obsah tak, aby byl relevantnější a konkrétnější. Budou rovněž
organizovány intenzivní studijní programy, v nichž se budou zkoušet nástroje vytvořené v rámci partnerství
studentů a pedagogů. Společné vzdělávací akce pro pracovníky pak umožní školit pedagogy v užívání těchto
nástrojů.

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI
Jde o multisektorové Strategické partnerství, jehož cílem je podporovat rodiny, v nichž se mluví více než jednou
řečí. Projekt využívá formu vývoje jazykových prostředků, které dětem ukáží, jaké jsou výhody znalosti dvou či
více jazyků, a to samy o sobě, ale i ve vztahu ke konkrétním situacím, kdy je mohou využít. Tento projekt je
adresován všem aktérům, kteří pracují s bilingválními rodinami, a umožňuje jim šířit mezi tyto rodiny prostředky
projektem vytvořené. Partnery jsou vysoká škola, jazyková škola a podnik z řad MSP, nezisková organizace a
sdružení institucí poskytujících vzdělávání dospělých.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Multisektorový projekt, jehož cílem je vyvinout společnou vizi, jak mohou ICT pomoci, aby se celoživotní
vzdělávání stanlo realitou pro všechny, a to na základě scénářů a poznatků z každodenního života. Využívání ICT
ve vzdělávání v Evropě se pomalu rozšiřuje, ale ke skutečnému využití potenciálu těchto technologií jako hnacího
motoru změn v našich ekonomikách a společnostech je nutné přejít od roztříštěnosti a pilotních projektů k jasné
formulaci a systematickému zavedení těchto prostředků. Partnery je několik různých vysokoškolských institucí a
organizace podporující dovednosti, které působí v několika různých oborech vzdělávání.

SPOLUPRÁCE MEZI REGIONY
Místní úřady ze Španělska, Portugalska, Itálie a České republiky se spojily, aby společně zkoumaly příčiny
předčasných odchodů studentů ze škol v jejich regionech a vytvořily nová řešení tohoto problému. Do programu
jsou zapojeny střední školy z příslušných regionů a dvě instituce pro vzdělávání pedagogických pracovníků.
Projekt sleduje problém předčasného odchodu ze školy v širším kontextu a jeho cílem je řešit hned několik
aspektů života mladých lidí. Vyzývá proto také místní organizace mládeže a partnerské asociace, aby se ke
Strategickému partnerství připojily. Samy místní orgány se projektu účastní na široké multi-sektorové bázi. Do
projektu jsou zapojeny odbory školství a mládeže i sociální služby.
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Cílem je zavést v jednotlivých regionech stálou síť, v níž se spojí různí aktéři a služby a vytvoří účinný
mechanismus podpory pro mládež.
Partnerské instituce spolupracují v rámci pravidelných projektových schůzek a v on-line komunitě. Nejdříve chtějí
zjistit rozsah předčasných odchodů ze školy v jejich oblasti a jejich příčiny. Poté se pokusí najít a zavést účinné
způsoby, jak podpořit mladé lidi ohrožené vyloučením. Součástí aktivit projektu jsou i průzkumy mezi učiteli i žáky
a jejich rodinami s cílem zjistit, jaké důvody vedou k předčasným odchodům právě v jejich místním kontextu.
Organizují se rovněž dílny a semináře na různá témata, například o vlivu neformálních příležitostí ke vzdělávání.
Na základě toho se pak vytváří společná metodika, která se zavádí ve dvou regionech. K její podpoře slouží
průvodce pro učitele a školitele i místní úřady, který je vydán v rámci projektu. Všechny výsledky a materiály jsou
sdíleny na webové stránce projektu, prostřednictvím papírových publikací a na konferencích v jednotlivých
regionech. Metodika a prostředky vytvořené v rámci projektu se tak dostanou i do dalších škol a k dalším místním
úřadům.

ROVNOST A ZAČLENĚNÍ
Organizace mládeže, instituce, školy, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy a orgány působící v oblasti
práce s mládeží spolupracují s NEET (lidmi „mimo školu, zaměstnání i odbornou přípravu“) a studenty, kteří
předčasně odešli ze školy, se spojily s cílem zlepšit metodiku, která má dostat více mladých lidí zpátky do školy
nebo do zaměstnání. V rámci jejich strategického partnerství organizují mezinárodní schůzky pracovníků, kde si
vyměňují zkušenosti a navrhují projekt, probíhá pracovní stínování a aktivity v oblasti profesního rozvoje mladých
pracovníků. Zároveň se na mezinárodních schůzkách provádí kompilace a diskutuje se o výzkumu provedeném
v této oblasti, připravuje se na nich výsledný manuál a plánují se testy a hodnocení zkvalitněné metodiky. Aby
byla zajištěna udržitelnost a šíření výsledků projektu, plánuje Strategické partnerství konference na místní,
národní i evropské úrovni a společně připravuje strategii navazujících kroků.

OTEVŘENÉ VZDĚLÁVACÍ ZDROJE (OER)
Hasiči mohou při hašení požárů uvnitř hořících budov utrpět úraz nebo zahynout. Praktické vzdělávání, jehož
cílem je řešit kritické situace uvnitř hořících budov, může smrtelným nehodám předcházet. Toto Strategické
partnerství vytváří vzdělávací balíček vycházející z nejmodernějších metodik a technologií. Konečným výsledkem
je kombinovaný e-learningový program, který poskytuje doplňkové vzdělávání v oblasti požární strategie a taktiky
při řešení první fáze zásahu. Vytváří tak schopnost včas a účinně zasáhnout v nouzové situaci. E-learning je
kombinován s praktickými cvičeními. Členy Strategické partnerství jsou hasičské a záchranné služby, veřejné
orgány odpovídající za veřejnou bezpečnost a poskytovatelé kurzů odborného vzdělávání a přípravy.

AKTIVNÍ ZAPOJENÍ MLÁDEŽE DO SPOLEČNOSTI
Na eTwinningové platformě se našly tři vyšší střední školy z Finska, Německa a Nizozemska, které měly zájem o
vytvoření projektu pro svou školu na téma demokracie. Tyto tři školy se rozhodly požádat o financování pro
Strategické partnerství. Cílem projektu je vytvořit ve školách novou formu vedení zapojením pedagogů, žáků i
rodičů do rozhodování o škole. Projekt probíhá tři roky a školy, které se ho účastní, každý rok posuzují, jakou
měrou se každá z uvedených skupin aktuálně podílí na rozhodování školy a jak by bylo možné reálně zlepšit
jejich účast na základě toho, co se naučí od svých partnerů. Projekt podporují a aktivně se do něj zapojují vedení
škol, pedagogové i rodiče. Zúčastnění žáci rozvíjejí svou autonomii i schopnost kriticky uvažovat, ale také
porozumění konceptům jako je svoboda, práva a povinnosti. Přemýšlejí také o tom, co mohou oni sami udělat,
aby se pro ně jejich škola stala relevantnější. Ve všech projektových aktivitách mají studenti příležitost vyjadřovat
své názory, naslouchat názorům druhých, diskutovat s použitím relevantních argumentů a vysvětlovat svá
rozhodnutí s použitím platných důvodů. Projektové aktivity probíhají prostřednictvím TwinSpace projektu na
internetové stránce eTwinningu a osobně, na dvou setkáních, jichž se účastní skupina dětí z každé ze škol spolu
se svými pedagogy. Setkání se účastní i vedení škol a rodiče. Mezi jednotlivými schůzkami projektu partneři také
používají portál eTwinningu, kde společně vytváří projektové aktivity, diskutují a sdílejí zdroje. Studenti společně
píší blog, na který vkládají obrázky a aktuality o projektových aktivitách, ale také své názory a úvahy na témata,
na nichž pracují. Blog, plány výuky i výukové materiály vytvořené v rámci projektu, ale také práce některých
studentů, jsou publikovány prostřednictvím eTwinningu a jsou tak dostupné jako zdroj pro ostatní, kdo chtějí
spustit podobný projekt.
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TRANSVERSÁLNÍ DOVEDNOSTI/ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI
S cílem zvýšit početní a finanční gramotnost znevýhodněných skupin dospělých (migranti, nekvalifikovaní
pracovníci, socioekonomicky znevýhodnění lidé, apod.), vytvořily organizace pro vzdělávání dospělých ve
spolupráci s místními / regionálními orgány a sociálními partnery moderní vzdělávací možnosti s využitím nových
a dostatečných vzdělávacích metodik a prostředků. Výstupy, jako jsou vzdělávací programy, manuály pro
školitele či příručky/nástroje pro dospělé studenty, jsou testovány partnerskými organizacemi a potvrzovány
relevantními aktéry. Cílené šíření je předpokladem pro to, aby projekt měl výsledky nejen pokud jde o schopnosti
dospělých studentů, ale také na místní/regionální úrovni, neboť projekt může nabízet vzdělávací příležitosti šité
na míru znevýhodněným skupinám, což pomůže k jejich integraci do společnosti.

UZNÁVÁNÍ A POTVRZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ
Partnerské organizace v oblasti vzdělávání dospělých mohou značným způsobem přispět k procesu potvrzování
neformálního a informálního učení. Vzhledem k rozdílné situaci jednotlivých partnerů a výměně nápadů a
zkušeností může Strategické partnerství analyzovat stávající stav a dávat doporučení pro validaci v zemích
jednotlivých partnerů.

PROFESIONÁLNÍ ROZVOJ A PROFESIONALIZACE PRÁCE S MLÁDEŽÍ
Inspirovaná prioritami strategie EU pro mládež, vytvořila skupina zkušených pracovníků s mládeží Strategické
partnerství s lidmi zodpovědnými za práci s mládeží na institucionální úrovni, think-tanky zaměřenými na mládež,
vzdělávacími institucemi specializovanými na práci s mládeží a pracovníky výzkumu s cílem vytvořit soubor
referenčních dokumentů na podporu práce pracovníků s mládeží, kteří se zabývají mentálním zdravím mladých
lidí. V rámci projektu se všichni partneři spojili, aby zmapovali a analyzovali klíčové koncepty, které se staly
základem jejich výzkumu. Organizují semináře s odborníky, schůzky a studijní návštěvy s cílem zdokumentovat
svou práci a spojit mladé lidi a pracovníky s mládeží, kteří mají zkušenosti v oblasti mentálního zdraví, a zajistit
tak výměnu osvědčených postupů a nápadů. Konečným cílem projektu je vydat po dokončení projektu knihu a
šířit ji mezi všemi, kdo v tomto oboru pracují.
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PŘÍLOHA Č. II – ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ
PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRO PŘÍJEMCE
ÚVOD
Činnosti směřující k šíření a využívání výsledků jsou způsob, jak ukázat práci odvedenou v rámci projektu
Erasmus+. Sdílení výsledků, poznatků a výstupů a zjištění i mimo zúčastněné organizace umožní širší komunitě
využívat výsledků práce podpořené z prostředků EU a podpoří úsilí organizace při dosahování cílů programů
Erasmus+, který přikládá zásadní význam propojení mezi programem a politikou. Každý z projektů podpořených
v rámci programu je proto krokem k dosažení programem definovaných všeobecných cílů zkvalitnit a
modernizovat vzdělání, odbornou přípravu a mládežnické systémy.
Forma šíření se bude v jednotlivých projektech lišit a je důležité posoudit, jaké druhy aktivit k šíření odpovídají
jednotlivým zúčastněným organizacím. Partneři v menších projektech by měli provádět šíření a využívání
způsobem odpovídajících úrovni jejich aktivity. Aktivity šíření u projektu mobility budou klást jiné nároky než
aktivity šíření u projektu partnerství. Čím rozsáhlejší a strategicky významnější projekt bude, tím rozsáhlejší bude i
činnost při jeho šíření a využívání jeho výsledků. Při podání žádosti budou žadatelé vyzváni, aby vysvětlili své
záměry / plány na šíření a využívání výsledků projektu, a uspějí-li, budou požádáni, aby je provedli.

Oddíl 1 definuje některé klíčové pojmy a vysvětluje se, čeho lze dosáhnout díky šíření a využívání výsledků a jak
mohou tyto aktivity přispět k dosažení celkových cílů projektu.

Oddíl 2 popisuje požadavky na příjemce v programu Erasmus+ co do šíření a využívání výsledků.
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1. ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU: CO, PROČ, KDO,
KDY, KDE A JAK
CO ZNAMENÁ ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ?
Šíření znamená rozšiřování do všech směrů. Ve vztahu k programu Erasmus+ to znamená šíření informací o
úspěších a výsledcích projektu, a to co nejdále je to možné. Informování druhých o projektu ovlivní jiné organizace
do budoucna a přispěje ke zvyšování profilu organizace, která projekt provádí. K efektivnímu šíření výsledků je
nutné, aby byl na počátku projektu vytvořen vhodný proces. Ten by měl řešit proč, co, jak, kdy, komu a kde bude
šíření výsledků probíhat, a to jak během, tak po skončení období financování.

Využívání znamená něco používat a mít z toho prospěch. V případě programu Erasmus+ to znamená
maximalizaci potenciálu financovaných činností tak, aby byly výsledky projektu využívány i po jeho skončení. Měli
bychom poznamenat, že projekt se provádí jako součást mezinárodního programu, jehož cílem je celoživotní
učení a podpora evropské politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Výsledky by měly být
vytvořeny tak, aby bylo možné je upravit podle potřeb jiných subjektů; převést do nových oblastí; udržet po
skončení financování; anebo používat k ovlivnění budoucí politiky a praxe.

JAKÝ JE ZAMÝŠLENÝ „VÝSLEDEK AKTIVITY“?
Výsledky jsou výstupy financované evropské aktivity nebo projektu. Typy výsledků se budou lišit podle typu
projektu. Výsledky mohou být ve formě hmatatelných produktů, jako jsou studijní programy, studie, zprávy,
materiály, akce či webové stránky; výsledky se také mohou rozumět znalosti a zkušenosti, které získají účastníci,
partneři nebo jiné zainteresované subjekty, jež se na projektu podílely.

CO ZNAMENÁ VLIV A UDRŽITELNOST?
Vliv je účinek, který má prováděná aktivita a její výsledky na lidi, postupy, organizace a systémy. Plány na šíření a
využívání výsledků mohou přispět k maximalizaci účinku vyvíjené činnosti tak, aby měly vliv na přímé účastníky a
partnery i do nadcházejících let. Měly by se brát v úvahu i přínosy pro ostatní zúčastněné aktéry, neboť projekt tak
má větší dosah a je využit na maximum.

Udržitelnost je schopnost projektu pokračovat v budoucnu a možnost využívat jeho výsledků i po skončení
období financování. Výsledky projektu se pak mohou používat a využívat dlouhodobě, například formou
komercionalizace, akreditace nebo začleňování. Udržitelné nemusí být všechny části projektu nebo jeho výsledky
a na šíření a využívání je tedy nutné nahlížet jako na posloupný proces, který pokračuje i po skončení projektu a
v budoucnosti.

JAKÝ JE ÚČEL A CÍLE ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ?
Prvním cílem šíření a využívání je šířit a zavádět výsledky projektu. Druhým cílem je přispívat k provádění a
tvorbě vnitrostátní i evropské politiky a systémů. Příjemci projektu by si měli vytvářet svůj vlastní způsob, jak
tohoto cíle dosáhnout. Vývoj nápadů na šíření a využívání je důležitý pro všechny projekty financované
z programu Erasmus+. Typ a intenzita šíření a využívání výsledků by však měly odpovídat a být uzpůsobeny
zvláštním potřebám a typu uskutečňovaného projektu. To znamená mimo jiné i to, zda je projekt orientován
procesně, anebo zda má přinášet hmatatelné výsledky; zda jde o projekt samostatný, anebo je součástí širší
iniciativy; zda jej uskutečňuje velká, anebo malá zúčastněná organizace, apod. Zúčastněné organizace by měly
projednat cíle aktivit / plánu, rozhodnout se o tom, které aktivity a přístupy jsou nejlepší, a dohodnout se na dělbě
úkolů mezi partnery s ohledem na specifika projektu.
U projektů strukturované spolupráce, jako jsou Strategické partnerství, Znalostní sdružení, Sdružení oborových
dovedností, Sport, Partnerství založené na spolupráci či Projekt na rozvoj schopností, by měl kvalitní plán šíření a
využívání zahrnovat měřitelné a realistické cíle, řídit se harmonogramem a obsahovat plán zdrojů pro plánované
aktivity. Zapojení cílových skupin do jednotlivých činností také přispívá k maximalizaci využití výsledků projektu.
Je důležité nastavit správně strategii, neboť jde o hlavní způsob, který pomůže v komunikaci s cílovými skupinami.
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Tento požadavek se nepředpokládá u projektů mobility. Organizátorům projektu však doporučujeme, aby
komunikovali o výsledcích učení, jichž dosáhli účastníci těchto aktivit. Měli by rovněž povzbuzovat účastníky, aby
se s ostatními podělili o to, co si odnesli ze své účasti na aktivitě mobility.
Komunikace je široký pojem. Vedle šíření a využívání výsledků projektu zahrnuje i informační a propagační
činnost za účelem zvýšení povědomí a viditelnosti aktivit projektu. Často je však obtížné mezi těmito oblastmi
jasně rozlišovat. Může proto být efektivnější naplánovat celkový strategický rámec, který bude zahrnovat obě
oblasti, aby se co nejlépe využilo dostupných prostředků. Šíření a využívání výsledků by mělo představovat
zásadní součást všech komunikačních aktivit prováděných v průběhu projektu.

PROČ JE DŮLEŽITÉ SDÍLET VÝSLEDKY PROJEKTU? JAKÉ JSOU ŠIRŠÍ PŘÍNOSY?
Pro příjemce programu i jeho partnery je výhodné věnovat dostatečný čas vytvoření komplexního plánu šíření a
využívání výsledků projektu. Kromě zvyšování profilu organizace mohou aktivity v oblasti šíření a využívání
výsledků často vést také ke vzniku nových příležitostí k rozšíření projektu a jeho výsledků nebo k vytvoření nových
partnerství do budoucna. Úspěšné šíření a využívání může rovněž umožnit externí uznávání prováděné práce a
získat tak pro ni širší uznání. Sdílením výsledků se umožní ostatním, aby využívali aktivit a zkušeností programu
Erasmus+. Výsledky projektu mohou sloužit jako příklady a inspirovat ostatní tím, že uvidí, čeho je možné v rámci
programu dosáhnout.
Šíření a využívání výsledků projektů může rovněž posloužit jako základ informací pro další politiky a praxe
v budoucnu. Šířením a využíváním výsledků příjemci projektu podpoří širší cíl zkvalitňování systémů Evropské
unie. Vliv programu Erasmus+ se neměří pouze podle kvality výsledků projektu, ale také podle míry, do které jsou
tyto výsledky známy a využívány mimo projektové partnerství. Oslovením co největšího počtu potenciálních
uživatelů v rámci účinného šíření se přispěje k dosažení dobré návratnosti investice.
Šířením a využíváním výsledků projektu se rovněž zvyšuje povědomí o příležitostech, které program nabízí a
zdůrazňuje se evropská přidaná hodnota aktivit, které jsou v rámci programu Erasmus+ podporovány. To může
přispět k pozitivnímu vnímání tohoto nového programu EU a povzbudit širší účast v něm. Je nezbytné posuzovat
cíle plánu šíření a využívání. Ty by měly být spojeny s cíli projektu a zajišťovat tak, aby použité metody a přístupy
byly pro projekt v programu Erasmus+ i jeho výsledky vhodné a aby byly vhodné i pro identifikované cílové
skupiny. Cílem šíření a využívání může být:








zvyšovat povědomí;
rozšiřovat vliv;
zapojit aktéry a cílové skupiny;
sdílet řešení a know-how;
ovlivnit politiku a postupy;
vytvářet nová partnerství.

CO LZE ŠÍŘIT A VYUŽÍVAT?
Dalším krokem je identifikovat, co vlastně má být šířeno a využíváno. Výsledky projektu mohou být různorodé a
mohou být jak konkrétní (hmatatelné), tak ve formě dovedností a osobních zkušeností, které získali organizátoři
projektu i jeho účastníci (nehmatatelné výsledky).

Ke hmatatelným výsledkům může patřit například:







přístup nebo model řešení problémů;
praktický nástroj nebo výstup, například manuál, studijní program, e-learningové nástroje;
výzkumné zprávy nebo studie;
průvodci osvědčenými postupy nebo případové studie;
hodnotící zprávy;
bulletin nebo informační letáky.
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Za účelem širšího šíření zkušeností, strategií, procesů, apod. se doporučuje, aby tyto zkušenosti, strategie či
procesy byly zdokumentovány.

K nehmatatelným výsledkům mohou patřit například:
 znalosti a zkušenosti získané účastníky, studenty, nebo pracovníky;
 posílené dovednosti nebo lepší výsledky;
 širší kulturní povědomí;
 lepší jazykové dovednosti.
Nehmatatelné výsledky je často obtížnější změřit. K zaznamenání tohoto typu výsledků může být vhodné použít
rozhovory, dotazníky, testy, pozorování nebo mechanismy sebehodnocení.

KDO JE CÍLOVOU SKUPINOU?
Identifikace cílových skupin, a to jak na různých geografických úrovních (místní, regionální, národní, evropská),
tak v oblasti působnosti příjemce programu (kolegové, kolegiální organizace, místní orgány, další organizace
zabývající se stejnou činností, sítě, apod.), je zásadní. Aktivity i poselství, která má projekt předat, je nutné upravit
tak, aby zohledňovaly příjemce a cílové skupiny, například:







koncové uživatele vašich aktivit a výstupů;
zúčastněné aktéry, odborníky či lidi z praxe v oborou a další zainteresované strany;
subjekty rozhodující na místní, regionální, národní i evropské úrovni;
tisk a média;
širokou veřejnost.

Vaše plány by měly být dostatečně flexibilní a umožňovat cílovým skupinám a dalším zainteresovaným aktérům
zapojit se do různých fází projektu. To pomůže zajistit, že projekt neuhne z vytyčených mezí, pokud jde o jejich
potřeby. Jejich účastí se rovněž podtrhne potenciální hodnota vašeho projektu a pomůže vám šířit informace mezi
další zainteresované strany v celé Evropě.

JAK ŠÍŘIT A VYUŽÍVAT VÝSLEDKY?
Chcete-li oslovit co největší počet osob, je vhodné přeložit co nejvíce komunikačních materiálů a výstupů projektů
do co nejvyššího počtu jazyků. Doporučuje se pokrýt všechny jazyky partnerství a angličtinu; náklady na tyto
překlady lze v případě nutnosti zahrnout do žádosti o grant.
Existuje mnoho různých způsobů, jak šířit a využívat výsledky. Oceňují se kreativita a nové nápady, které umožní,
aby byl projekt z programu Erasmus+ i jeho výsledky skutečně vidět.
Příjemci programu mohou použít:






platformu EU pro šíření (viz níže);



cílené písemné materiály, například zprávy, články ve specializovaném tisku, bulletiny, tiskové zprávy,
letáčky nebo brožury;



audiovizuální média a produkty, například rozhlas, televize, YouTube, Flickr, videoklipy, podcasty nebo
aplikace;






sociální média;

webové stránky projektu či jednotlivých organizací;
schůzky a návštěvy hlavních zúčastněných aktérů;
dedikované příležitosti k diskusím, například informační schůzky, dílny, semináře, školení, výstavy,
předváděcí akce nebo vzájemné hodnocení;

veřejné akce;
značky a loga projektu;
stávající kontakty a sítě.
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Pokud jde o využívání, je důležité rozmyslet si, jak mohou výsledky projektu pomoci projektu samotnému,
koncovým uživatelům, kolegům či kolegiálním organizacím nebo tvůrcům politiky. K mechanismům využívání
patří:






účinky kladné pověsti na zúčastněné organizace;
zvýšené povědomí o tématu, cíli nebo oblasti práce;
vyšší finanční podpora od ostatních podporovatelů či dárců;
vyšší vliv na politiku i praxi.

KDY JE VHODNÉ PROVÁDĚT ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU?
Šíření a využívání výsledků je nedílnou součástí projektů programu Erasmus+ po celou dobu jejich existence: od
prvotního nápadu příjemce projektu přes aktivní fázi projektu, ale i poté, co evropské financování již skončilo.
Společně se zúčastněnými partnery bude nutné stanovit harmonogram jednotlivých aktivit a přidělit příslušný
rozpočet. Plán bude rovněž muset zahrnovat:





odsouhlasení reálných cílů a termínů s partnery za účelem sledování postupu projektu;
sladění aktivit v oblasti šíření a využívání výsledků projektu s jeho hlavními fázemi;
zajištění dostatečné flexibility tak, aby bylo možné reagovat na potřeby cílové skupiny i na obecnější
vývoj v politice a praxi.

Příklady aktivit v různých fázích projektového cyklu:



PŘED začátkem projektu
o sestavení plánu šíření a využívání;
o stanovení očekávaného vlivu a výstupů;
o posouzení, jak bude probíhat šíření a využívání výsledků a komu budou určeny.



BĚHEM projektu
o aktualizace platformy pro šíření zanesením aktuálních informací o proje;ktu a jeho výsledcích;
o kontaktování příslušných médií, např. na místní nebo regionální úrovni
o pořádání pravidelných akcí, například informačních schůzek, školení, předváděcích akcí,
o
o



vzájemného hodnocení;
hodnocení vlivu na cílové skupiny;
zapojení dalších aktérů v zájmu přenosu výsledků na koncové uživatele / do nových
oblastí/politik.

PO projektu
o pokračování s dalším šířením (jak je popsáno výše);
o vývoj nápadů pro další spolupráci;
o hodnocení úspěchů a vlivu;
o kontaktování relevantních médií;
o kontaktování tvůrců politiky, je-li to relevantní.

JAK HODNOTIT ÚSPĚCH?
Hodnocení vlivu je základní součástí procesu. V jeho rámci se hodnotí úspěchy a vznikají doporučení na další
zlepšení v budoucnu. K měření, do jaké míry bylo dosaženo cílů, se mohou používat indikátory. Jde o ukazatele,
které pomáhají měřit výkony. Indikátory mohou být jak kvantitativní, vztahující se k počtům a procentům, tak
kvantitativní, vztahující se ke kvalitě účasti a zkušenosti. K měření vlivu lze použít i dotazníky, rozhovory,
pozorování a hodnocení. Jednotlivé indikátory vztahující se k různým projektovým aktivitám by se měly plánovat
již na počátku projektu a měly by být součástí celkového plánu šíření.
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Některé příklady:



skutečnosti a čísla související s webovou stránkou organizátorů projektu (počet updatů, návštěv,
konzultací, křížových odkazů);




počet schůzek s hlavními zúčastněnými aktéry;









produkce a oběh produktů;

počet účastníků zapojených do diskusí a informačních schůzek (dílny, semináře, vzájemné hodnocení);
navazující opatření;
medializace (články ve specializovaných tiskových bulletinech, tiskové zprávy, rozhovory, apod.);
viditelnost na sociálních médiích;
účast na veřejných akcích;
kontakty se stávajícími sítěmi a mezinárodními partnery, přenos informací a know-how;
vliv na politická opatření na regionální, národní a evropské úrovni;
zpětná vazba od koncových uživatelů, dalších zúčastněných aktérů, kolegů a kolegiálních organizací a
tvůrců politiky.
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2. POŽADAVKY NA ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ
VŠEOBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY
V závislosti na typu aktivity se požaduje, aby žadatelé o financování z programu Erasmus+ promysleli aktivity
v oblasti šíření a využívání výsledků programu již ve fázi podávání žádosti, během aktivity i po jejím skončení.
V tomto oddíle předkládáme přehled základních požadavků stanovených oficiální dokumentací programu
Erasmus+.
Šíření a využívání je jedním z kritérií pro přidělení prostředků, podle nichž se žádosti hodnotí. Při hodnocení
žádosti se tomuto kritériu přikládá různá váha v závislosti na typu projektu.



u projektů mobility se v žádosti požaduje uvést seznam plánovaných akcí na šíření výsledků a
identifikace potenciálních cílových skupin;



u projektů spolupráce se vyžaduje a dále hodnotí podrobný a komplexní plán s popisem cílů, nástrojů a
výsledků. Ačkoliv obecně zajišťuje koordinaci šíření a využívání výsledků projektu jeden partner za celý
projekt, odpovědnost za jejich provedení by měla být rozdělena mezi všechny partnery. Každý z partnerů
se na těchto aktivitách bude podílet v závislosti na potřebách a rozdělení rolí v projektu .

U všech typů projektů bude v konečné fázi požadována zpráva o provedené činnosti, aby bylo možné sdílet
výsledky v rámci i mimo zúčastněné organizace.

VIDITELNOST PROGRAMU ERASMUS+
LOGO PROGRAMU
U všech publikací, plakátů, zařízení, apod. vytvořených s podporou programu Erasmus+ jsou příjemci programu
povinni použít logo a grafickou identitu programu Erasmus+. V případě nesplnění této povinnosti může být
ponížena výše konečného grantu.
Veškeré nezbytné informace je možné najít na následující webové stránce:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm

PÍSEMNÁ ZMÍNKA
Příjemci programu jsou povinni se veřejně zmínit o podpoře získané od Evropské unie. Preferovaným způsobem
komunikace o financování z EU uvedení dodatku „Spolufinancováno Evropskou unií“, a to vhodnou formou vedle
znaku EU na těch komunikačních materiálech, na nichž se znak EU používá. Přesné umístnění textu ve vztahu ke
znaku EU není předepsáno, ale text by neměl do znaku nijak zasahovat.
Další požadavky a příklady najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

VYUŽITÍ PLATFORMY PRO ŠÍŘENÍ PROGRAMU ERASMUS+
Nová platforma založená pro program Erasmus+ bude nabízet komplexní přehled projektů financovaných
z programu a zdůrazňovat osvědčené postupy. Jejím cílem je sloužit jako databáze projektů a výkladní skříň pro
osvědčené postupy. Na platformě budou rovněž k dispozici produkty / výstupy / intelektuální výstupy, které
představují výsledky financovaných projektů.
Osvědčené postupy budou každoročně vybírány Národní agenturou a na evropské úrovni Výkonnou agenturou.
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Nová platforma slouží k několika účelům:





jako informační nástroj, jehož prostřednictvím se veřejnosti poskytuje relevantní a zajímavý obsah;



ke zveřejnění osvědčených postupů příjemců programu Erasmus+, které budou každoročně vybírány na
národní a evropské úrovni.

jako databáze projektů (shrnutí projektů, probíhající práce, odkazy);
jako databáze hmatatelných výsledků projektů, díky níž mají koncoví uživatelé a lidé z praxe přístup
k hlavním výsledkům;

SHRNUTÍ PROJEKTU
U všech typů projektů budou ve fázi žádosti příjemci projektu muset předložit shrnutí s popisem svého projektu
v angličtině.
Shrnutí projektu je obzvlášť důležité, neboť poskytuje popis projektu pro širokou veřejnost. Mělo by být tedy psáno
srozumitelným jazykem a jasným stylem, aby z něj bylo možné rychle pochopit skutečný obsah projektu, a to i
v případě osob stojících mimo projekt.
Součástí shrnutí musí být následující prvky: kontext / historie, z níž projekt vychází; cíle projektu; počet a profil
účastníků; popis aktivit; metodika, která má být použita při provádění projektu; stručný popis předpokládaných
výsledků a vlivu a konečně i potenciální dlouhodobé přínosy. Rozsahem by nemělo přesahovat jednu stránku A4.
U všech typů projektů se rovněž požaduje shrnutí v angličtině o tom, jak byl projekt prováděn (ex-post).
Po podpisu grantové smlouvy nebo oznámení rozhodnutí o grantu příjemci bude shrnutí projektu automaticky
zveřejněno v Platformě pro šíření.

VYUŽITÍ PLATFORMY PRO ŠÍŘENÍ KE SDÍLENÍ INFORMACÍ
V případě projektů mobility se příjemcům projektu doporučuje, aby projekt aktualizovali, je-li to relevantní. Za tímto
účelem bude v rámci platformy umožněna omezená možnost editace.
U projektů spolupráce bude formálním požadavkem aktualizace shrnutí projektu během trvání projektu. Za tímto
účelem bude v rámci platformy umožněna omezená možnost editace. Další podmínkou výplaty celé částky bude,
aby bylo k dispozici závěrečné shrnutí projektu a aby byly vloženy výsledky financovaného projektu.
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PŘÍLOHA Č. III – SLOVNÍČEK HLAVNÍCH POJMŮ
Akreditace

proces, který zajišťuje, že organizace, které mají
zájem o financování v rámci akce programu
Erasmus+, budou respektovat soubor kvalitativních
standardů
nebo
předpokladů
stanovených
Evropskou komisí pro danou akci. V závislosti na
typu akce nebo na zemi, v níž se badatelská
organizace nachází, provádí akreditaci Výkonná
agentura, Národní agentura nebo Informační
centrum SALTO. Proces akreditace je zaveden pro
organizace, které mají zájem podílet se na
vysokoškolských projektech (včetně projektů
mobility) nebo na aktivitách mobility v oblasti
odborného vzdělávání a přípravy nebo mládeže.

Akce

standardní prvek nebo opatření programu
Erasmus+.
Příklady
akcí
jsou
Strategická
partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže, Společné magisterské diplomy, Sdružení
oborových dovedností, apod.

Aktivita

soubor úkonů prováděných v rámci projektu. Aktivity
mohou být různých typů (aktivita mobility, aktivita
spolupráce, apod.). V rámci programu Jean Monnet
se aktivita rovná akci (viz definice výše).

Organizace pro vzdělávání dospělých

jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní
na poli vzdělávání dospělých, založená ve
zúčastněné zemi.

Dospělý student

jakákoliv osoba, která se po dokončení nebo
přerušení svého původního vzdělání či odborné
přípravy vrátí do některé z forem dalšího učení
(formálního, neformálního nebo informálního).

Žadatel

zúčastněná organizace nebo neformální skupina,
která předkládá žádost o grant. Žadatelé mohou
žádat buď individuálně, nebo za konsorcium
partnerů. V tom případě se žadatel definuje také
jako koordinátor.

Termín (pro podání přihlášek)

konečné datum, do něhož musí být přihláška
podána Národní nebo Výkonné agentuře, aby byla
považována za způsobilou.

Učňovská praxe (Učeň)

systémy typu učňovské praxe se rozumí ty formy
úvodního odborného vzdělávání a přípravy, kdy se
formálně kombinuje a střídá odborná příprava ve
společnosti
(období
získávání
praktických
pracovních
zkušeností
na
pracovišti)
se
vzděláváním ve škole (období teoretické / praktické
přípravy ve škole nebo vzdělávacím středisku) a
výsledkem jejichž úspěšného absolvování je
celonárodně uznávané úvodní kvalifikace v oblasti
odborného vzdělávání a přípravy.

Příjemce

je-li projekt vybrán, stává se z žadatele příjemce
grantu v programu Erasmus+. Příjemce podepisuje
smlouvu o grantu – anebo je mu oznámeno
rozhodnutí o přidělení grantu – s Národní nebo
Výkonnou agenturou, která projekt vybrala. Byla-li
žádost podávána za konsorcium, mohou se
jednotliví partneři v konsorciu stát společnými
příjemci grantu.
v kontextu programu Erasmus+ jde o dokument
vystavený osobě, která absolvovala vzdělávací

Potvrzení
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aktivitu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže, je-li to relevantní. Tímto dokumentem se
dokládá účast a v relevantních případech i výsledky
učení účastníka aktivity.

Spolufinancování

zásada spolufinancování znamená, že část nákladů
projektu podporovaného z EU musí nést sám
příjemce nebo že musí být pokryty z externích
příspěvků mimo grant EU.

Společnost

právnická osoba založená podle občanského nebo
obchodního práva, včetně vzájemných společností,
a další veřejnoprávní nebo soukromoprávní
právnické osoby s výjimkou neziskových osob.

Konsorcium

dvě či více zúčastněných organizací, které se spojí
za účelem přípravy, provedení a navazujících kroků
po projektu nebo aktivity v rámci projektu.
Konsorcium může být vnitrostátní (tj. složené
z organizací nacházejících se v jedné zemi) nebo
mezinárodní (složené ze zúčastěných organizací
z různých zemí).

Koordinátor / koordinující organizace

zúčastněná organizace, která žádá o grant
v programu Erasmus+ za konsorcium partnerských
organizací.

Mobilita kreditů

omezená doba studia nebo stáže v zahraničí
v rámci probíhajícího studia na domácí instituci – za
účelem získání kreditů. Po fázi mobility se student
vrací do své domovské instituce, kde své studium
dokončí.

Kredit

jednotka, kterou se měří postup studenta směrem
k dosažení diplomu na vzdělávací instituci.

Stupeň mobility

doba studia v zahraničí s cílem získat celý titul nebo
potvrzení v cílové zemi/zemích.

Dodatek k diplomu

dokument připojený k vysokoškolskému diplomu,
v němž se uvádí standardní popis povahy, úrovně,
kontextu, obsahu a statutu studia, které jeho držitel
ukončil. Vystavuje ho vysokoškolská instituce
v souladu se standardy dohodnutými Evropskou
komisí, Radou Evropy a UNESCO. V kontextu
společného mezinárodního studijního programu se
doporučuje vydávat „společný dodatek k diplomu“,
který pokryje celý program a který podepíší všechny
univerzity vydávající diplom.

Dvojí diplom / vícenásobný diplom

studijní program nabízený alespoň dvěma (dvojí)
nebo
více
(vícenásobný)
vysokoškolskými
institucemi, kdy student získá po absolvování
studijního programu od každé ze zúčastněných
institucí samostatný doklad o dosaženém vzdělání.

Dvojí kariéra

kombinace trénování vrcholového
všeobecného vzdělávání nebo práce.

ECHE (Listina programu
vysokoškolské vzdělávání)

ECTS

(Evropský

systém

Erasmus

převodu

pro

a

sportu

a

akreditace přidělená Evropskou komisí, která
umožňuje vysokoškolským institucím ze zemí
programu žádat a účastnit se vzdělávací činnosti a
spolupráce v rámci programu Erasmus+. Listina
stanoví základní zásady, které by instituce měla
dodržovat při organizaci a provádění kvalitní
mobility a spolupráce a uvádí náležitosti, které se
instituce zavazuje dodržet, aby byla zajištěna
vysoká kvalita služeb a postupů a poskytování
spolehlivých a transparentních informací.
systém, který pomáhá navrhovat, popisovat a
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získávání kreditů)

provádět
studijní
programy
a
poskytovat
vysokoškolskou kvalifikaci. Díky použití ECTS ve
spojení s kvalifikačním rámce založeným na
výsledcích jsou studijní programy a kvalifikace
transparentnější a umožňují vzájemné uznávání
kvalifikací.

ECVET (Evropský kreditní systém
odborné vzdělávání a přípravu)

pro

systém, jehož cílem je umožnit potvrzování,
uznávání a získávání pracovních dovedností a
znalostí získaných během pobytu v jiné zemi nebo
v jiných situacích. Cílem ECVET je zajistit lepší
kompatibilitu
různých
systémů
odborného
vzdělávání a přípravy, které existují v Evropě, a
kvalifikací získávaných v rámci těchto systémů.
Usiluje o vytvoření technického rámce s popisem
kvalifikací podle jednotek výsledků učení a zahrnuje
proces hodnocení, přenosu, získávání i uznávání.

Podnik

jakýkoliv podnik, který se zabývá hospodářskou
činností, bez ohledu na svou velikost, právní formu
nebo hospodářský sektor, v němž působí.

EQAVET (Evropský referenční rámec pro
zajišťování kvality v oblasti odborného
vzdělávání a přípravy)

referenční nástroj pro tvůrce politiky založený na
cyklu kvality o čtyřech fázích, jehož součástí je
stanovení cílů a plánování, provádění, hodnocení a
kontrola. Respektuje autonomii vnitrostátních vlád a
je dobrovolným systémem, který mohou používat
veřejné a další orgány, které působí v oblasti
zajišťování kvality.

EQF (Evropský rámec
celoživotní učení)

pro

překladový nástroj, který umožňuje v rámci celé
Evropy snáze číst vnitrostátní a který podporuje
mobilitu pracovníků a studentů mezi zeměmi a
pomáhá jim v jejich celoživotním vzdělávání.

ESCO (vícejazyčná klasifikace evropských
dovedností, kompetencí, kvalifikací a
zaměstnání)

identifikuje a dělí na jednotlivé kategorie dovednosti
a kompetence, kvalifikace a zaměstnání relevantní
pro pracovní trh a vzdělávání a odbornou přípravu
v EU, a to ve 22 evropských jazycích. Systém
nabízí profily jednotlivých zaměstnání s uvedením
vztahu
mezi
zaměstnáním,
dovednostmi,
kompetencemi a kvalifikacemi. Klasifikace ESCO
byla vytvořena v otevřeném IT formátu a každý ji
může využívat zdarma.

Založený/á

vztahuje se k organizaci nebo orgánu, který splňuje
některé
vnitrostátní
podmínky
(registrace,
prohlášení, publikace, apod.), které mu umožňují
být formálně uznáván orgány svého státu.
V případě informální skupiny mladých lidí se má za
to, že zákonné bydliště právního zástupce skupiny
má stejné účinky pro účely způsobilosti ke získání
grantu z programu Erasmus+.

Europass

jednotné portfolio, které občanům umožňuje snadno
a jasně prezentovat své kvalifikace a dovednosti
kdekoliv v Evropě. Skládá se z dokumentů
vytvořených na evropské úrovni s cílem zvyšovat
transparentnost kvalifikací. Jeho cílem je umožnit
mobilitu všem, kdo chtějí pracovat nebo získat
odbornou přípravu kdekoliv v Evropě.

Evropský plán rozvoje

pro školy a organizace poskytující vzdělávání
dospělých; jde o dokument, který vymezuje potřeby
institucí / organizací co do kvality vývoje a
internacionalizace a stanoví, jak se tyto potřeby
budou naplňovat prostřednictvím plánovaných
evropských aktivit. Evropský plán rozvoje je
součástí žádosti pro školy a organizace poskytující
vzdělávání dospělých, které žádají o vzdělávací

kvalifikací

250

mobilitu svých pracovníků na základě Klíčové akce
1.

Evropská mládežnická nevládní organizace

Nevládní organizace, která: 1) funguje v rámci
formálně uznávané struktury složené z a)
evropského orgánu / sekretariátu (žadatel) zákonně
založeného po dobu nejméně jednoho roku
v některé ze zemí programu k datu podání žádosti a
b) vnitrostátní organizace / pobočky v nejméně
dvanácti zemích programu, které jsou zákonným
způsobem napojeny na evropský orgán /
sekretariát; 2) aktivně působí v oblasti mládeže a
provozuje činnost na podporu provádění působnosti
strategie EU pro mládež; 3) řízení a vedení
organizace se účastní mladí lidé.

Sport na základní úrovni

organizovaný sport provozovaný na místní úrovni
amatérskými sportovci a sport pro všechny.

Skupiny mladých lidí aktivní v mládežnické
práci, avšak nikoliv nezbytně v kontextu
mládežnické organizace (také informální
skupiny mladých lidí)

skupina mladých lidí bez právní subjektivity podle
příslušného vnitrostátního právního systému, s tím,
že jejich zástupci jsou oprávněni činit za ni právní
úkony. Takovými skupinami mladých lidí mohou být
žadatelé a partneři v některých akcích v rámci
programu Erasmus+. Pro účely zjednodušení jsou
tyto
skupiny
v tomto
průvodci
přiřazeny
k právnickým osobám (organizacím, institucím,
apod.) a spadají pod pojem zúčastněných
organizací Erasmus+ v rámci akce, na níž se
podílejí.

Vysokoškolská instituce

Plán
modernizace
vzdělávání

jakýkoliv druh vysokoškolské instituce podle
vnitrostátních právních předpisů nebo praxe, která
nabízí uznávané akademické tituly nebo jiné
uznávané kvalifikace na úrovni terciárního vzdělání,
a to bez ohledu na to, jak jsou tyto instituce
nazývány anebo jakákoliv jiná instituce, která v
souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo
praxí nabízí odborné vzdělání či přípravu na úrovni
terciárního vzdělání.

vysokoškolského

Strategie Evropské komise, jejímž cílem je podpořit
reformy členských států a přispět k dosahování cílů
programu Evropa 2020 v oblasti vysokoškolského
vzdělávání.
Hlavními
oblastmi
reforem
identifikovanými v novém plánu jsou: zvyšování
počtu absolventů vysokých škol; zvyšování kvality a
relevance výuky a odborné přípravy výzkumných
pracovníků s cílem vybavit absolventy znalostmi a
základními přenositelnými kompetencemi, které
potřebují, mají-li uspět v zaměstnáních vyžadujících
špičkové dovednosti; poskytovat studentům více
příležitostí získávat další dovednosti prostřednictvím
studia či odborné přípravy v zahraničí a podporovat
přeshraniční spolupráci s cílem podpořit výkonnost
vysokoškolského vzdělávání; posílit „znalostní
trojúhelník“, který spojuje vzdělávání, výzkum a
podnikání, a vytvořit účinné mechanismy pro správu
a financování s cílem podpořit excelenci.

Informální skupiny mladých lidí

viz definice „skupin mladých lidí aktivní
v mládežnické práci, avšak nikoliv nezbytně
v kontextu mládežnické organizace“ výše.

Informální učení

učení, které je výsledkem každodenní činnosti
související s prací, rodinou nebo volným časem a
které není organizováno nebo strukturováno, pokud
jde o cíle, dobu nebo podporu učení; z pohledu
učící se osoby se může jednat o neúmyslnou
činnost.
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Mezinárodní

v kontextu programu Erasmus+ jde o každou akci,
do níž je zapojena alespoň jedna programové země
a alespoň jedna partnerská země.

Pracovní stínování (praktická vzdělávací
zkušenost)

krátkodobý pobyt v partnerské organizaci v jiné
zemi, jehož cílem je získat odbornou přípravu na
základě sledování lidí v hostitelské organizaci
v praxi při jejich každodenní práci, výměnou
osvědčených postupů a získávání dovedností a
znalostí
a/nebo
vytváření
dlouhodobých
partnerských vztahů prostřednictvím zúčastněného
pozorování.

Společný diplom

jeden doklad o dosaženém vzdělání vystavený
studentovi při dokončení společného programu.
Společný diplom musí být společně podepsán
příslušnými orgány dvou nebo více zúčastněných
institucí a úředně uznávaný v zemích, kde se
zúčastněné instituce nacházejí.

Společné programy

programy vysokoškolského vzdělávání (studijní
nebo výzkumné), které společně vytvoří, poskytují a
plně uznávají dvě nebo více vysokoškolských
institucí. Společné programy mohou být prováděny
na vysokoškolské úrovni, tj. jako bakalářské,
magisterské, anebo doktorandské. Společné
programy mohou být vnitrostátní (tj. pokud jsou
všechny zúčastněné univerzity ze stejného státu),
anebo mezinárodní / mezinárodní (tj. pokud
zúčastněné vysokoškolské instituce zastupují
nejméně dva různé státy).

Klíčové kompetence

základní soubor znalostí, dovedností a postojů,
které všichni potřebují k osobnímu naplnění a
rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a
zaměstnání, jak je uvedeno v doporučení
Evropského parlamentu a Rady 2006/962/ES.

Vzdělávací mobilita

fyzický přesun do jiné země, než je země pobytu, za
účelem studia, odborného vzdělávání nebo
neformálního či informálního učení; může mít
podobu stáží, učňovských praxí, mládežnických
výměn, dobrovolnické činnosti, výuky, nebo účastí
na profesním rozvoji a může zahrnovat přípravnou
činnost, jako je školení v jazyce hostitelské země,
nebo vysílací, hostitelskou a navazující činnost.

Výsledky učení

v kontextu programu Erasmus+ jsou výsledky učení
znalosti, dovednosti a chování nabyté jednotlivcem
na základě účasti na akci v rámci vzdělávací
mobility či mezinárodní spolupráce.

Celoživotní učení

veškeré všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání
a příprava, neformální a informální učení v průběhu
života, jejichž výsledkem je zdokonalení znalostí,
dovedností a schopností nebo zapojení do
společnosti v osobní, občanské, kulturní, sociální
nebo se zaměstnáním související perspektivě,
včetně poskytování poradenských služeb.

Smlouva o mobilitě / učení

smlouva mezi vysílací a hostitelskou organizací a
zúčastněnou osobou, v níž se stanoví cíle a obsah
období mobility s cílem zajistit, aby bylo relevantní a
kvalitní. Lze ji použít i jako základ pro uznání doby
v zahraničí hostitelskou organizací.

Měsíc

v kontextu programu Erasmus+ a pro účely výpočtu
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grantů se měsíc rovná 30 dnům.

Neformální učení

učení, k němuž dochází na základě plánované
činnosti (pokud jde o cíle a dobu učení) a při němž
existuje určitá forma podpory tohoto učení, které
však není součástí systému formálního vzdělávání
a odborné přípravy.

Profil zaměstnání

profil zaměstnání (profil dovedností), který shrnuje
základní požadavky, jejichž splnění je nezbytné pro
dané pracovní místo: úroveň vzdělání a odborné
přípravy (a tedy komplexnost zaměstnání); dotčená
oblast vzdělání, odborné přípravy nebo mládeže; a
další požadavky na znalosti, dovednosti, profesní
zájmy a pracovní hodnoty.

Otevřená licence

způsob, jakým vlastník díla uděluje povolení všem
využívat zdroj. Licence se pojí s jednotlivými zdroji.
Otevřená licence nepředstavuje převod autorského
práva ani práv k duševnímu vlastnictví (PDV).

Otevřená metoda koordinace

mezivládní metoda, která poskytuje rámec pro
spolupráci mezi členskými státy EU, jejichž
vnitrostátní politika tak může být směrována k
určitým společným cílům. V rozsahu působnosti
tohoto programu se otevřená metoda koordinace
vztahuje na vzdělávání, odbornou přípravu a
mládež.

Účastníci

v kontextu programu Erasmus+ jsou účastníky
osoby, které se plně podílejí na projektu a
v některých případech i přijímají část grantu
Evropské unie, který má pokrývat náklady na jejich
účast (zejména na cestovné a stravu). V některých
akčních
programech
(např.
Strategických
partnerstvích) se proto rozlišuje mezi touto kategorií
účastníků (přímí účastníci) a dalšími osobami, které
se na projektu podílejí nepřímo (např. cílové
skupiny).

Zúčastněná organizace

jakákoliv organizace nebo neformální skupina
mladých lidí, která se podílí na provádění projektu
v rámci programu Erasmus+. V závislosti na její roli
v projektu může být zúčastněná organizace
žadatelem nebo partnerem (rovněž se definuje jako
spolužadatel, pokud je označena v době podání
žádosti o grant). Obdrží-li projekt grant, stanou se
ze žadatelů příjemci a partneři se mohou stát
společnými příjemci, je-li projekt financován formou
grantu pro více příjemců.

Partner (organizace)

zúčastněná organizace, která se účastní projektu,
avšak nevystupuje v roli žadatele.

Partnerské země

země, které se programu Erasmus+ neúčastní plně,
ale které se mohou podílet (jako partneři nebo
žadatelé) na některých akcích v rámci programu.
Seznam partnerských zemí programu Erasmus+ je
uveden v Části A této Příručky, oddíl „Kdo se
může programu Erasmus+ účastnit?".

Partnerství

dohoda mezi skupinou zúčastněných organizací v
různých zemích programu, jejímž účelem je
provádění společných evropských činností v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu či
vytvoření formální nebo neformální sítě v příslušné
oblasti, jako jsou společné vzdělávací projekty pro
žáky a jejich učitele ve formě výměnných pobytů tříd
a dlouhodobé mobility jednotlivců, intenzivních
vysokoškolských programů a spolupráce mezi
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místními a regionálními orgány s cílem podpořit
spolupráci mezi regiony, a to i mezi regiony na
různých stranách hranic; dohoda může být za
účelem zvýšení kvality partnerství rozšířena i na
instituce, případně organizace partnerských zemí.

Osoba s omezenými příležitostmi

osoba, která se potýká s některými překážkami,
které jí brání v efektivním přístupu ke vzdělávání,
odborné přípravě anebo příležitostem práce
mládeže. Podrobnou definici osob s omezenými
příležitostmi najdete v části A této Příručky – oddíl
„Rovnost a začleňování".

Osoby se specifickými potřebami

osoba se specifickými potřebami je potenciálním
účastníkem, jehož individuální fyzický, mentální
nebo zdravotní stav je takový, že jeho účast
v projektu nebo akci mobility by nebyla možná bez
další finanční podpory.

Programové země

země EU i mimo EU, které založily Národní
agenturu, jež se plně účastní programu Erasmus+.
Seznam zemí programu Erasmus+ je uveden
v Části A této Příručky, oddíl „Kdo se
může programu Erasmus+ účastnit?".

Projekt

soudržný soubor aktivit, které jsou organizovány
s cílem dosáhnout stanovených cílů a výsledků.

Hostitelská organizace

v rámci některých akcí programu Erasmus+
(zejména akcí mobility) je hostitelská organizace
zúčastněnou organizací, která hostí jednoho nebo
více účastníků a organizuje jednu nebo více aktivit
projektu Erasmus+.

Škola

instituce poskytující všeobecné, odborné nebo
technické vzdělání na jakékoliv úrovni, od
předškolního zařízení po vyšší střední vzdělání.
Instituce, které jsou v jednotlivých zemích
definovány jako školy, jsou uvedeny v seznamu
typů institucí; další informace získáte od Národní
agentury v dané zemi.

Vysílací organizace

v rámci některých akcí programu Erasmus+
(zejména akcí mobility) je vysílací organizací
zúčastněná organizace, která vysílá jednoho nebo
více účastníků na aktivitu projektu Erasmus+.

Krátký
cyklus
(nebo
vysokoškolské
v zdělávání krátkého cyklu - SCHE)

ve většině zemí bývá v prvním cyklu (EQF nebo
ISCED, úroveň 5). Typicky ho představuje přibližně
120 kreditů ECTS ve vnitrostátním kontextu a
výsledná kvalifikace je uznávána jako nižší úroveň
než diplom na konci prvního cyklu. Některé
programy jsou delší než tři roky, ale obvykle v nich
nebude přidělováno více než 180 kreditů ECTS. Ve
většině zemí mohou studenti využít většinu kreditů
získaných v rámci SCHE k postupu do kursů
směřujících ke získání diplomu.

MSP (malé a střední podniky)

podnik (viz definice výše), který zaměstnává méně
než 250 osob a jehož roční obrat nepřekračuje 50
milionů euro a/nebo jehož celková roční rozvaha
nepřekračuje 43 milionů euro.

Sociální podniky

podnik, bez ohledu na jeho právní formu, který není
kotován na regulovaném trhu ve smyslu bodu (14)
článku 4 odst. 1 směrnice 2004/39/ES a který: 1)
v souladu se svými stanovami, statutem nebo jiným
statutárním dokumentem, jímž se podnik zakládá,
má za svůj primární cíl dosahování měřitelného
pozitivního vlivu v sociální oblasti a nikoliv tvorbu
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zisku pro své vlastníky, společníky či akcionáře,
pokud tento podnik: a) poskytuje inovační služby
nebo zboží, které generují sociální obrat a/nebo
pokud b) využívá inovační metodu výroby zboží
nebo služeb a tato výrobní metoda zahrnuje jeho
sociální cíl; 2) reinvestuje své zisky především za
účelem dosažení svého primárního cíle a má
zavedeny předem stanovené postupy a pravidla pro
všechny případy, kdy se zisky rozdělují mezi
akcionáře a vlastníky, aby bylo zajištěno, že toto
rozdělení zisků nepodkope dosahování primárního
cíle; 3) je řízen podnikatelským, zodpovědným a
transparentním způsobem, zejména pokud jde o
zapojení pracovníků, zákazníků a/nebo aktérů, jichž
se činnost podniku dotýká.

Pracovníci

osoby, které se profesionálně nebo jako
dobrovolníci podílejí na vzdělávání, odborné
přípravě či neformálním učení mládeže a mohou
zahrnovat profesory, učitele, školitele, vedoucí
pracovníky škol, pracovníky s mládeží a pracovníky
nepedagogické.

Strukturovaný dialog

dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže,
který slouží jako stálé fórum pro společné
uvažování o prioritách evropské spolupráce v
oblasti mládeže, jejím uplatňování a hodnocení.

Třetí cyklus

třetí úroveň (doktorandi, kteří usilují o doktorský
titul) třístupňového systému vysokoškolského
vzdělávání přijatého v rámci boloňského procesu
pro oblast evropského vysokého školství.

Stáž (pracovní umístění)

strávení určitého období v podniku nebo organizaci
v jiné zemi s cílem získat konkrétní schopnosti,
které požaduje trh práce, získávání pracovních
zkušeností a zlepšování porozumění hospodářské a
sociální kultuře dané země.

Mezinárodní

není-li stanoveno jinak, jde o každou akci, do níž
jsou zapojeny alespoň dvě programové země.

Unijní nástroj pro
uznávání kvalifikací

transparentnost

a

nástroje, které zúčastněným subjektům pomáhají
pochopit, hodnotit a, tam kde je to možné, uznávat
výsledky učení a kvalifikace v celé Unii.

Virtuální mobilita

soubor činností podporovaných informačními a
komunikačními
technologiemi,
včetně
elektronického
učení,
organizovaných
na
institucionální úrovni, které umožňují nebo
usnadňují
získání
mezinárodních
nebo
mezinárodních zkušeností ze spolupráce v
souvislosti s výukou či učením.

Mladí lidé

v kontextu programu Erasmus+ osoby ve věku 13
až 30 let.

Činnost mládeže

mimoškolní činnost (například výměnný pobyt
mládeže, dobrovolnictví nebo odborná příprava
mládeže) vykonávaná mladým člověkem buď
samostatně, nebo
ve
skupině,
především
prostřednictvím mládežnických organizací, která se
vyznačuje přístupem neformálního učení.

Pracovník s mládeží

odborník nebo dobrovolník, který se podílí na
neformálním učení a podporuje mladé lidi v jejich
osobním sociálně pedagogickém a profesním
rozvoji;.

Youthpass

evropský nástroj ke zlepšení uznávání výsledků
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učení mladých lidí a mladých pracovníků na základě
jejich účasti na projektech podporovaných
programem Erasmus+. Youthpass tvoří: a)
potvrzení, které mohou získat účastníci v několika
akcích v rámci programu a b) přesně definovaný
proces na podporu mladých lidí, mladých
pracovníků a mládežnických organizací při jejich
úvahách o výsledcích učení z projektu Erasmus+
v oblasti mládeže a neformálního učení. Youthpass
je rovněž součástí širší strategie Evropské komise,
jejímž cílem je rozšířit uznávání neformálního a
informálního učení a mládežnické práce v Evropě i
mimo ni.
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PŘÍLOHA

Č.
INFORMACE

IV – UŽITEČNÉ

ODKAZY A KONTAKTNÍ

UŽITEČNÉ ODKAZY
Název

Odkaz

Evropa 2020 a ET 2020 – referenční úrovně a
indikátory

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eu
rope_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/e
mployment_social_policy_equality/education_training
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/

Analýza vzdělávání (pokrývá ECEC, školy, mládež a
vysokoškolské vzdělávání a mnohé specifické oblasti
vzdělávání)
Analýza vzdělávání a odborné přípravy; pokrývá
všechny oblasti
Analýza vzdělávání a odborné přípravy; pokrývá
všechny oblasti
Vzor Dodatku k diplomu:
Uživatelská příručka ECTS
ECVET
Vzdělávání pro podnikání: průvodce pro pedagogy
EQAVET
Přehled dovedností EU
Domovská stránka Europassu
Evropský program pro vzdělávání dospělých a
nedávný politický vývoj
Indikátory a referenční úrovně – monitor vzdělávání
Indikátory a referenční úrovně – výzkumy a analýzy
(podle oblasti a podle zdroje: CRELL, Eurydice,
CEDEFOP, apod.)
Indikátory a referenční úrovně – Oficiální
dokumentace
Knihovna klíčových dokumentů o sportu
Hlavní evropské dokumenty týkající se politiky
mládeže (včetně obnoveného rámce pro evropskou
spolupráci na poli mládeže)
Hlavní politické iniciativy a výsledky v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy od roku 2000 – vývoj
politiky školního vzdělávání
Hlavní politické iniciativy a výsledky v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy od roku 2000 –
reforma vyššího vzdělávání
Otevírání systémů vzdělávání – inovativní výuka
a učení pro všechny prostřednictvím nových
technologií
a otevřených
vzdělávacích
zdrojů
Kom(2013)654
Přehodnocení vzdělávání
Podpora růstu a zaměstnanosti – plán modernizace
evropských systémů
vysokoškolského vzdělávání
Komuniké z Brugg o posílené evropské spolupráci
v odborném vzdělávání a přípravě v období 20112020
Směrem k větší spolupráci a soudržnosti
v podnikatelském vzdělávání
Stěžejní iniciativa Mládež v pohybu
Webová stránka Youthpassu

http://www.oecd.org/education/
https://en.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/education/higherpolicy/doc/ds_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/higherpolicy/doc/ects/guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/vocationalpolicy/ecvet_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/20130923_en.ht
m
http://ec.europa.eu/education/vocationalpolicy/eqavet_en.htm
http://euskillspanorama.ec.europa.eu
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.
action
http://ec.europa.eu/education/adult/agenda_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/progress_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/analysis_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/policy-progress_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/library/index_en.htm

http://ec.europa.eu/education/schoolpolicy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/higherpolicy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/newtech/

http://europa.eu/education/rethinking/
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2
011:0567:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/education/brugecomm/

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting
-entrepreneurship/education-trainingentrepreneurship/reflectionpanels/files/entr_education_panel_en.pdf
http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Evropská komise – Generální ředitelství vzdělávání a kultura (DG EAC)
http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Evropská komise - Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Národní agentury
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na
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