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Seminář DZS pro NS MAS
ERASMUS+ & Evropský sbor solidarity



DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE



Usnadňujeme 
mezinárodní spolupráci 
ve vědě a vzdělávání a 
podporujeme zapojení 
co nejširšího spektra 
organizací i jednotlivců 
do mezinárodního 
vzdělávání

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

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE



PROGRAMŮ A SÍTÍ
MEZINÁRODNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ

ACA

CZELO
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MOZAIKA

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
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PODCAST
DZS ON AIR

AMBASADOŘI 
DZS

ERASMUS 
DAYS

KAMPAŇ EVROPSKÝ 
DOBROVOLNÍK



POLITIKA & STRATEGIE

TEORETICKÝ RÁMEC
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STRATEGIE 2030+ DIGITAL EDUCATION 
ACTION PLAN

EUROPEAN EDUCATION 
AREA

• CÍL 1: Zaměřit vzdělávání více na 
získávání kompetencí potřebných 
pro aktivní občanský, profesní i 
osobní život

• CÍL 2: Snížit nerovnosti v přístupu 
ke kvalitnímu vzdělávání a 
umožnit maximální rozvoj 
potenciálu dětí, žáků a studentů

• Podpora rozvoje vysoce výkonného 
ekosystému digitálního 
vzdělávání

• Rozvoj digitálních dovedností a 
kompetencí nutných pro digitální 
transformaci

Nástroje k dosažení vize:
• Získání zkušeností ze zahraničí 

během studia
• Uznatelnost výsledků studia 

napříč EU
• Podpora výuky cizích jazyků 
• Zajištění přístupu ke kvalitnímu 

vzdělávání pro každého
• Podpora společné evropské 

identity



ERASMUS+

O PROGRAMU



Cíl: podpora mezinárodní 
spolupráce v oblasti 

formálního, neformálního a 
informálního učení, rozvíjení 

znalostí, dovedností, 
klíčových a tzv. globálních 

kompetencí 

Program EU
pro vzdělávání, odbornou 
přípravu, mládež a sport

Od roku 1998
v České republice

Více než 320 000
zapojených účastníků z ČR





Digitalizace

Udržitelnost

Inkluze a diverzita

Participace

ERASMUS+ 2021-2027



Priorita 
Erasmus+
INKLUZE

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

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

• Zapojení co největšího spektra organizací

• Minimalizace bariér pro jednotlivce i organizace

CÍL

NÁSTROJE



Priorita 
Erasmus+
UDRŽITELNOST

• Možnost čerpání dodatečných finančních prostředků na 
ekologicky šetrnou dopravu 

• Realizace projektů environmentálně udržitelným 
způsobem

• Zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech
• Sdílení příkladů dobré praxe

CÍL

NÁSTROJE



Priorita 
Erasmus+
DIGITALIZACE

• 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

• Umožnění kombinovaných mobilit v rámci všech sektorů

CÍL

NÁSTROJE



Priorita 
Erasmus+
PARTICIPACE

• Projekty v rámci KA2

• V rámci KA1 – součást Standardů kvality programu 
Erasmus+, ke kterým se zavazují všechny projekty

• Snaha o vytvoření Alumni sítí a ambasadorů napříč všemi 
sektory

• Podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a 
posilování evropské identity

• Sdílení zkušeností a síťování

CÍL

NÁSTROJE
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DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY SPRAVUJE DZS

• Mobilita jednotlivců

• Akreditace Erasmus

• Kooperativní partnerství
(s výjimkou partnerství předložených 
evropskými nevládními organizacemi)

• Partnerství malého rozsahu
(Small Scale Partnership)

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• Školní vzdělávání
• Odborné vzdělávání a příprava
• Vysokoškolské vzdělávání
• Neformální vzdělávání mládeže
• Vzdělávání dospělých

ZAPOJENÉ
SEKTORY
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CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY SPRAVUJE EACEA

• Sport
• Erasmus Mundus
• Pedagogické akademie Erasmus
• Jean Monnet
• Centres of Vocational Excellence

• Podpora účasti českých institucí ve vzdělávacích a 
výzkumných programech EU

• Podpora kontaktu mezi českými a bruselskými institucemi 
v oblasti vzdělávání a výzkumu

• podpora při organizaci projektových setkání a dalších akcí 
v Bruselu

• Poskytnutí zázemí kanceláře

• Pořádání seminářů a školení

ČESKÁ STYČNÁ 
KANCELÁŘ PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ A 
VÝZKUM V 
BRUSELU (CZELO)



PROGRAMOVÉ
ZEMĚ



PARTNERSKÉ
ZEMĚ



PARTNERSKÉ
ZEMĚ

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE
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Aktivita Termín Sektor

KA1
Mobilita jednotlivců 11. května ve 12:00

Školní vzdělávání
Odborné vzdělávání a příprava
Mládež
Vysokoškolské vzdělávání
Vzdělávání dospělých

KA1
Mobilita jednotlivců 5. října ve 12:00 Mládež

KA1
Akreditace Erasmus+ 19. října ve 12:00

Školní vzdělávání
Odborné vzdělávání a příprava
Vzdělávání dospělých

KA1
Akreditace Erasmus mládež průběžně do 31.12.2021 Mládež

KA2
Kooperativní partnerství 20. května ve 12:00

Školní vzdělávání
Odborné vzdělávání a příprava
Mládež
Vysokoškolské vzdělávání
Vzdělávání dospělých

KA2
Partnerství malého rozsahu 20. května ve 12:00

Školní vzdělávání
Odborné vzdělávání a příprava
Mládež
Vzdělávání dospělých

KA2
Partnerství malého rozsahu 3. listopadu ve 12:00

Školní vzdělávání
Odborné vzdělávání a příprava
Mládež
Vzdělávání dospělých

KA2
Kooperativní partnerství 3. listopadu ve 12:00 Mládež



Erasmus+
školní 
vzdělávání

Cílové skupiny

 mateřské, základní a střední školy (včetně škol 
uměleckých, odborných, speciálních,…)

 další instituce s působností ve školním vzdělávání 
(kraje, města, neziskové organizace, univerzity, 
knihovny,…)

 ŠKOLY ZAPSANÉ V REJSTŘÍKU MŠMT
- mateřské;
- základní (včetně ZUŠ a speciálních);
- gymnázia (střední školy poskytující všeobecné vzdělání);
- jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky -
jednoleté pomaturitní studium;

 ZAHRANIČNÍ ŠKOLY s povolením plnění povinné 
školní docházky dle pravidel Programu;

 ZŘIZOVATELÉ ŠKOL

Klíčová akce 1 – Projekty mobility

Klíčová akce 2 - Partnerství pro spolupráci
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Možnosti zapojení do programu Erasmus+ ve 
školním vzdělávání

• Krátkodobé projekty mobility 
žáků a pracovníků

• Akreditované projekty mobility 
žáků a pracovníků

• Kooperativní partnerství
(s výjimkou partnerství předložených 
evropskými nevládními organizacemi)

• Partnerství malého rozsahu
(Small Scale Partnership)

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• rozšíření typů mobilit v KA1 o výjezdy žáků
• možnosti hostit účastníky ze zahraničí
• zapojení do konsorcia
• není možné žádat o zjednodušené projekty 

Partnerství škol
• Partnerství malého rozsahu – nový jednodušší 

typ projektu s paušálním grantem

Novinky a změny



Erasmus+
odborné 
vzdělávání a 
příprava (OVP)

Cílové skupiny

 veřejná nebo soukromá organizace, aktivní v oblasti 
vzdělávání

 žadatelem je organizace z Programové země, možnost 
zapojení organizací z Partnerských zemí

 organizace poskytující vzdělávací programy 
v počátečním a dalším odborném vzdělávání
 např. střední a vyšší odborné školy, organizace poskytující 

rekvalifikační, kvalifikační programy apod.

 veřejné instituce a řídící orgány působící 
v oblasti OVP
 zřizovatelé škol, organizace poskytující kariérové a profesní 

poradenství, podílející se na tvorbě a zavádění strategií pro 
odborné vzdělávání apod.

 firmy, podniky, další organizace činné v oblasti 
OVP

Klíčová akce 1 – Projekty mobility

Klíčová akce 2 - Partnerství pro spolupráci
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Možnosti zapojení do programu Erasmus+ 
v odborném vzdělávání a přípravě

• Krátkodobé projekty mobility 
žáků a pracovníků

• Akreditované projekty mobility 
žáků a pracovníků

• Kooperativní partnerství
(Cooperation partnerships)

• Partnerství malého rozsahu
(Small-scale Partnerships)

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• rozšíření typů mobilit v KA1:
• vysílání žáků na soutěže odborných dovedností
• vysílání učitelů na kurzy
• možnosti hostit účastníky ze zahraničí
• akreditované organizace mohou vysílat účastníky 

i do partnerských zemí
• Partnerství malého rozsahu – paušální grant, 

jednodušší řízení, vhodné pro nováčky

Novinky a změny



Erasmus+
vzdělávání 
dospělých

Cílové skupiny

 jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící v oblasti 
VD z Programové země 

 Kooperativní partnerství – organizace i z Partnerské země

 všechny typy organizací bez omezení působící v oblasti VD 
(nestátní nezisková organizace, firma, samospráva na místní, 
regionální a národní úrovni, státní podnik, nadace, vzdělávací 
nebo kulturní instituce)

 Zaměstnanci organizací vzdělávajících dospělé (bez 
věkového omezení)

 NOVĚ!!! vzdělávané osoby s omezenými příležitostmi 
(dospělé osoby)

O projekty mohou žádat:

 jakékoliv organizace poskytující formální, informální a 
neformální vzdělávání dospělých (státní, neziskové, 
soukromé), např. muzea, jazykové školy, školy druhé šance, 
U3V aj. 

Klíčová akce 1 – Projekty mobility

Klíčová akce 2 - Partnerství pro spolupráci
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ve vzdělávání dospělých

• Krátkodobé projekty mobilit 
zaměstnanců a vzdělávaných 
osob

• Akreditované projekty mobility  
(dlouhodobé projekty)

• Kooperativní partnerství
(s výjimkou partnerství předložených 
evropskými nevládními organizacemi)

• Partnerství malého rozsahu
(Small Scale Partnership)

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• rozšíření typů mobilit v KA1 o výjezdy 
vzdělávaných osob s omezenými příležitostmi 
(dospělé osoby) 

• Akreditace v rámci projektů mobility  (platnost 
akreditace po celé programové období)

• možnosti pozvat zahraniční experty v rámci 
mobilitních projektů 

• Partnerství malého rozsahu – nový typ 
s paušálním grantem

Novinky a změny



Erasmus+
mládež

Cílové skupiny

• jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace z 
Programové země 

• Kooperativní partnerství – účastník i z Partnerské země

• všechny typy organizací bez omezení (nestátní nezisková 
organizace, firma, samospráva na místní, regionální a 
národní úrovni, státní podnik, nadace, vzdělávací nebo 
kulturní instituce)

 MLADÍ LIDÉ (ve věku 13-30 let)

 PRACOVNÍCI S MLÁDEŽÍ (bez věkového omezení)

O projekty mohou žádat:

 Neziskové a nevládní organizace, veřejné subjekty, sociální 
podniky či soukromé subjekty aktivní v oblasti společenské 
odpovědnosti podniků

 Neformální skupiny mladých lidí

Klíčová akce 1 – Projekty mobility

Klíčová akce 2 - Partnerství pro spolupráci
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oblasti neformálního vzdělávání mládeže

• Mobility mladých lidí („výměny mládeže“) 

• Mobility pracovníků s mládeží

• Aktivity participace mládeže

• Akreditace Erasmus mládež

• Kooperativní partnerství
(s výjimkou partnerství předložených 
evropskými nevládními organizacemi)

• Partnerství malého rozsahu
(Small-scale Partnerships)

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• Možnost participativních aktivit v projektech mobilit KA1
• Rozvoj systémů a osvětová činnost – nový typ aktivity v projektech 

mobilit pro pracovníky s mládeží
• Aktivity participace mládeže - nový typ projektu Klíčové akce 1
• Partnerství malého rozsahu – nový typ s paušálním grantem

Novinky a změny



EVROPSKÝ SBOR 
SOLIDARITY

O PROGRAMU



Cíl : Podpora a rozvoj 
solidarity ve společnosti, 

reakce na aktuální potřeby 
ve společnosti, rozvoj 

potenciálu mladých lidí 

Program EU
navazuje na projekty Evropské 
dobrovolné služby Erasmus+

Od roku 2018
v České republice

Více než 1 500
zapojených účastníků z ČR





Digitalizace

Udržitelnost

Inkluze a diverzita

Participace

EVROPSKÝ SBOR 
SOLIDARITY 
2021-2027

+ 2021: Prevence a podpora zdraví



Priorita 
Evropský sbor 
solidarity
INKLUZE

• Důraz na zapojení účastníků s omezenými příležitostmi již 
ve fázi plánování, nastavení inkluzivní strategie 

• Finanční podpora na zapojení účastníků s omezenými 
příležitostmi i organizace, které je zapojí

• Nový typy akcí: kombinované mobility, skupinové mobility, 
možnost kratších výjezdů, národní dobrovolnictví

• Zapojení co největšího spektra organizací

• Minimalizace bariér pro jednotlivce i organizace

• Rovný přístup k příležitostem

CÍL

NÁSTROJE



Priorita 
Evropský sbor 
solidarity
UDRŽITELNOST

• Možnost čerpání dodatečných finančních prostředků na 
ekologicky šetrnou dopravu 

• Udržitelné plánování a nastavení strategie v projektové 
žádosti

• Realizace projektů environmentálně udržitelným 
způsobem

• Zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech

• Sdílení příkladů dobré praxe

CÍL

NÁSTROJE



Priorita 
Evropský sbor 
solidarity
DIGITALIZACE

• Široká nabídka digitálních nástrojů a platforem: 
Evropský portál pro mládež, 
Online jazyková podpora, 
portál Evropského sboru solidarity, 
Youthpass

• Umožnění kombinovaných mobilit

• Realizace projektů zaměřených na zvyšování digitálních 
kompetencí, digitální gramotnosti a pochopení výhod i rizik 
spojených s využitím digitálních technologií 

CÍL

NÁSTROJE



Priorita 
Evropský sbor 
solidarity
PARTICIPACE

• V rámci solidárních projektů – umožnění mladým lidem 
podílet se na řešení celospolečenských výzev a občansky se 
angažovat v místní komunitě

• Síť alumni a ambasadorů 

• Podpora aktivního občanství, účast na demokratických 
procesech a posilování evropské identity

• Snížení bariér pro zapojení mladých lidí s omezenými 
příležitostmi do rozhodovacích procesu

CÍL

NÁSTROJE



Priorita 
Evropský sbor 
solidarity
2021
ZDRAVÍ

• Realizace projektů s tématikou prevence a propagace 
duševního zdraví, zdravého životního stylu, volnočasových 
a sportovních aktivit,

• Nastavení bezpečného zázemí účastníků dobrovolníků
v rámci Quality Label procesu

• Zvyšování povědomí a důraz na bezpečí, a duševní zdraví 
účastníků

• Zmírnění dopadů pandemie covid-19

CÍL

NÁSTROJE
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DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY
- Quality Label

• Individuální dobrovolnictví
• Dobrovolnické týmy

SOLIDÁRNÍ PROJEKTY

DOBROVOLNICTVÍ V OBLASTI
HUMANITÁRNÍ POMOCI

DOBROVOLNICKÉ TÝMY V 
OBLASTECH S VYSOKOU PRIORITOU

DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY
(Spravované DZS)

CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY
(Spravované EACEA)

• Podpora účasti českých institucí ve vzdělávacích a výzkumných 
programech EU

• Podpora kontaktu mezi českými a bruselskými institucemi v oblasti 
vzdělávání a výzkumu

• podpora při organizaci projektových setkání a dalších akcí v Bruselu

• Poskytnutí zázemí kanceláře

• Pořádání seminářů a školení

ČESKÁ STYČNÁ 
KANCELÁŘ PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ A 
VÝZKUM V 
BRUSELU (CZELO)



PROGRAMOVÉ
ZEMĚ



PARTNERSKÉ
ZEMĚ
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Aktivita Termín Sektor

Dobrovolnické projekty 28. května ve 12:00 Mládež

Solidární projekty 28. května ve 12:00 Mládež

Dobrovolnické projekty 5. října ve 12:00 Mládež

Solidární projekty 5. října ve 12:00 Mládež

Quality Label 
– dobrovolnické  projekty průběžně do 31.12.2021 Mládež



Evropský sbor 
solidarity

Cílové skupiny

 MLADÍ LIDÉ (ve věku 18-30 let)

 PRACOVNÍCI S MLÁDEŽÍ (věkově neomezeno)

O projekty mohou žádat:

 Veřejná či soukromá organizace v programové zemi, 
existující alespoň 1 rok (v případě žádosti o rozpočet)

Dobrovolnické projekty

Solidární projekty 

 MLADÍ LIDÉ (ve věku 18-30 let)

O projekty mohou žádat:

 Neformální skupiny mladých lidí (1 působí jako zákonný 
zástupce skupiny)

 Jakákoliv veřejná či soukromá instituce v programové zemi, 
která zaštiťuje skupinu mladých lidí
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Možnosti zapojení do programu Evropský sbor 
solidarity 

• Individuální dobrovolnictví

• Týmové dobrovolnictví

• Quality Label - dobrovolnictví

• Solidární projekty

DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY SOLIDÁRNÍ PROJEKTY

• Quality Label – dobrovolnictví až na 7 let

• Dobrovolnické aktivity v humanitární oblasti (centralizované)

• Pracovní místa a stáže již v novém programovém období nelze žádat

Novinky a změny


