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ERASMUS+

Zaměření komunitárního programu:

Podpora mezinárodní spolupráce a mobility ve všech sférách vzdělávání, v 
odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. 

Program přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný 
rozvoj dovedností. 

Kdo se programu může zúčastnit?

• jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků, 

• organizace věnující se vzdělávání (např. školy; mládežnické a nevládní 
organizace; kulturní organizace; místní, regionální čí národní veřejné instituce; 
organizace poskytující kariérové a profesní poradenství ad.)



Novinky v programovém období 2021-2027

Dostupnější 

Důraz na větší otevřenost programu; větší podpora účastníků s 
omezenými příležitostmi; zapojení širšího spektra organizací.

Jednodušší

Zjednodušení procesu předkládání žádostí; digitalizace administrace; 
akreditace; možnost jednoduššího partnerství.

Zelenější

Příspěvky na šetrnější způsob dopravy.



Priority programu ERASMUS+ 2021-2027
Inkluze a diverzita

Cíl: 

Zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání a minimalizace bariér.

Nástroje:

• Dodatečná finanční podpora pro účastníky s omezenými příležitostmi i organizace, které je zapojí

• Nové typy akcí: kombinované mobility, skupinové mobility, možnost kratších výjezdů

Udržitelnost

Cíl:

Realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem, zvyšování povědomí účastníků o ekologických 
tématech a sdílení příkladů dobré praxe.  

Nástroje:

• Možnost čerpání dodatečných finančních prostředků na ekologicky šetrnou dopravu 



Priority programu ERASMUS+ 2021-2027
Digitalizace
Cíl:

Umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů. 

Nástroje:

• Široká nabídka digitálních nástrojů a platforem: eTwinning, EPALE, School Education Gateway, European Youth Portal, European Student 
Card Initiative

• Dodatečná finanční podpora na realizaci virtuálních diseminačních akcí

Participace
Cíl:

Podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity, sdílení zkušeností a síťování.

Nástroje:

• Projekty v rámci Klíčové aktivity 2

• V rámci Klíčové aktivity 1 – součást Standardů kvality programu Erasmus+, ke kterým se zavazují všechny projekty

• Snaha o vytvoření Alumni sítí a ambasadorů napříč všemi sektory



Země zapojené do programu

27 zemí EU

Island
Norsko
Lichtenštejnsko
Severní Makedonie
Turecko
Srbsko

Ostatní partnerské země světa 
(pouze pro některé aktivity)



Oblasti realizace projektů podle cílové skupiny

• Školní vzdělávání

• Mládež

• Odborné vzdělávání a příprava

• Vysokoškolské vzdělávání 

• Vzdělávání dospělých



Klíčové akce programu ERASMUS+
Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců 
Získání zkušeností a znalostí u zahraničních organizací a na kurzech, zakomponování nabytého know-how do 
chodu organizací. 

Přidaná hodnota pro organizaci - nová inspirace, kontakty, výukové metody, navázání mezinárodní spolupráce ad.

Mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 
• mobility studentů, žáků a zaměstnanců škol a odborné přípravy
• mobility studentů a pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých
Zaměstnanci organizací:
• job-shadowing – stínování (2-60 dní), kurzy a školení (2-30 dní), výukové školící aktivity (2-365 dní)
• hostování zahraničních učitelů na stáži, přípravná návštěva za účelem navázání spolupráce či přípravy mobilit
Vzdělané osoby s omezenými příležitostmi (osoby s nízkým stupněm vzdělání, nízkými kognitivními či digitálními dovednostmi):
• Skupinová mobilita (2-30 dní), min. 2 studenti
• Individuální vzdělávací mobilita (2-30 dní)

Aktivity participace mládeže
• mobility pro mladé lidi - výměny mládeže
• mobility pro osoby pracující s mládeží
• aktivity s účastí mládeže



Klíčové akce programu ERASMUS+
Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců 

Z grantu jsou hrazeny následující položky:

• Organizační náklady

• Cestovní a pobytové náklady

• Kurzovné 

• Náklady na přípravnou návštěvu

• Náklady na „inkluzi“ – pro účastníky s omezenými příležitostmi, případně pro 
doprovodné osoby

• Mimořádné náklady



Klíčové akce programu ERASMUS+

Klíčová akce 2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Partnerství pro spolupráci: 
• Kolaborativní partnerství 

Financování organizačních záležitostí, projektových setkání, vzdělávacích zahraničních aktivit, 
tvorby výstupů a aktivit zaměřených na jejich šíření.
o umožnění vytváření partnerských sítí  
o podpora vývoje, přenosu a zavádění inovativních postupů, 
o prohlubování internacionalizace

• Partnerství malého rozsahu 
Granty ve výši 30 000 nebo 60 000 EUR.
• umožnění přístupu menším a méně zkušeným organizacím
• podpora inkluze a zapojení skupiny s omezenými příležitostmi
• podpora aktivního občanství v evropské dimenzi



Klíčové akce programu ERASMUS+

Klíčová akce 2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Partnerství na podporu špičkové úrovně: 
• Centra excelence odborného vzdělávání 

o podpora síťování a spolupráce nadnárodních platforem pro sdílení nejlepších poznatků, 
metod a zkušeností z oblasti odborného vzdělávání (předpokládá se sdílení na národní i 
nadnárodní úrovni)

• Pedagogické akademie Erasmus+
o inovativní a praktická spolupráce pedagogů, sdílení zkušeností pro další rozvoj vzdělávání
o kurzy, efektivní výukové moduly a příležitosti vzdělávání pro učitele

• Akce Erasmus Mundus
o podpora excelence a celosvětové internacionalizace VŠ prostřednictvím společně 

realizovaných a společně uznávaných studijních programů (na úrovni magisterského studia)
o Část 1) Erasmus Mundus Joint Masters
o Část 2) Erasmus Mundus Design Measures



Klíčové akce programu ERASMUS+
Klíčová akce 2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi
Partnerství pro inovace: 

• Aliance pro inovace 
o Projekty zaměřené na podporu inovací v oblasti vzdělávání, včetně podpory nových dovedností, 

iniciativu a podnikatelského myšlení.
o Část 1) Aliance pro vzdělávání a podniky 

(společný vývoj a implementace nových učebních metod, vývoj řešení náročných problémů a inovace 
produktů spoluprací studentů, profesorů a odborníků z praxe aj.)

o Část 2) Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností 
(rozvoj strategického přístupu k odvětvové spolupráci v oblasti dovedností) 

• Neziskové sportovní akce (evropského formátu)
o příprava a organizace akce,
o organizace vzdělávacích aktivit pro sportovce, trenéry, organizátory a dobrovolníky v přípravě na 

událost, 
o organizace vedlejších aktivit k sportovní události (konference, semináře),
o školení dobrovolníků,
o komunikační aktivity spojené s tématem akce ad.



Klíčové akce programu ERASMUS+
Klíčová akce 3 – Podpora rozvoje politik a spolupráce

Evropská mládež spolu 
• podpora činností zvyšování povědomí, šíření informací a propagace (semináře, workshopy, kampaně, setkání, 

veřejné debaty atd.) o prioritách politiky EU v oblasti mládeže,
• podpora činností usnadňujících přístup a účast mládeže na politických činnostech EU probíhajících na všech 

úrovních společnosti (místní, regionální, národní, evropská) i v různých institucionálních kontextech (formální 
instituce, neformální spolupráce a učení, neformální výměny atd.) ad.

Akce programu Jean Monnet: 
• Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

o Podpora výuky a výzkumu v oblasti studií EU v následujících formách:
▪ Moduly - krátké výukové programy nebo kurzy v oblasti studia EU nabízené na VŠ
▪ Předsednictví - předsednické místo se specializací na studia EU pro univerzitní profesory po dobu 3 let. Předseda Jean 

Monnet poskytuje min. 90 vyučovacích hodin na akademický rok.
▪ Centra excelence Jean Monnet - shromažďování odborných znalostí a kompetencí odborníků na vysoké úrovni, hrají hlavní 

roli oslovování studentů z fakult, které se běžně nezabývají otázkami EU.

• Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy
o podpora škol a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy při plánování, organizaci a realizaci obsahu výuky o 

EU ve svých kurikulárních a mimoškolních aktivitách.
o podpora přípravy a realizace školení učitelů např. formu cílených kurzů nebo modulů včetně distančního vzdělávání



Výzvy 2021

KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců 

• Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, školního 
vzdělávání a vzdělávání dospělých (19. 10. 2021)

• Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže (5. 10. 2021)



Výzvy 2021

KA 2 - Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

• Centra excelence odborného vzdělávání (7. 9. 2021)  

• Pedagogické akademie Erasmus (7. 9. 2021)

• Akce Erasmus Mundus (26. 5. 2021)   

• Aliance pro inovace (7. 9. 2021)

• Budování kapacit v oblasti mládeže (1. 7. 2021)   

• Neziskové sportovní akce (26. 5. 2021) 



Výzvy 2021
KA 2 - Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

• Kolaborativní partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, s výjimkou 
partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi 
(20. 5. 2021)  

• Kolaborativní partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže předložená 
evropskými nevládními organizacemi (20. 5. 2021)  

• Kolaborativní partnerství v oblasti sportu (20. 5. 2021)  

• Partnerství malého rozsahu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 
(20. 5. 2021)

• Partnerství malého rozsahu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 
(3. 11. 2021)  

• Partnerství malého rozsahu v oblasti sportu (20. 5. 2021)  



Výzvy 2021

KA 3 - Podpora rozvoje politik a spolupráce

• Evropská mládež spolu (24. 6. 2021)   

• Akce a sítě Jean Monnet (2. 6. 2021) 



Dům zahraniční spolupráce

www: https://www.dzs.cz/program/erasmus

e-mail: info@dzs.cz

tel.: +420 221 850 100

adresa: 

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Kontakty na konkrétní odborné referenty dle 
oblastí cílových skupin jsou uvedeny na 
webových stránkách DZS.

Příspěvková organizace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky

Česká národní agentura pro 
mezinárodní vzdělávání a výzkum

Informační, poradenské a analytické 
služby v oblasti mezinárodního 
vzdělávání a výzkumu

Národní kontaktní místo

https://www.dzs.cz/program/erasmus
mailto:info@dzs.cz


Evropská komise ERASMUS+

• Registrace a vyhledávání organizací.

• Informace o aktuálních výzvách.

• Podávání žádostí on-line.

• Příručky, návody a dokumenty k programu.

www: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Webové stránky k programu ERASMUS+

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Erasmus+ Programme Guide (EN)

www: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en

Výzva k předkládání žádostí (CS)

www: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=CS

Důležité dokumenty k programu ERASMUS+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=CS


Všechny organizace zveřejňují výstupy z projektů na Platformě pro šíření 
výsledků programu Erasmus+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Stále více organizací využívá pro šíření výstupů také platformu EPALE
www.epale.cz

Výstupy z projektů a možná inspirace 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://www.epale.cz/



