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Dům zahraniční spolupráce (DZS)
• příspěvková organizace MŠMT
• základní poslání:
• napomáhat šíření evropské vzdělávací politiky v oblasti celoživotního učení v souladu s národní
politikou vzdělávání
• řádná implementace evropských vzdělávacích programů (Erasmus+, e-Twinning, Euroguidance)
• plnění úkolů vyplývajících z vládních usnesení, bilaterálních mezivládních smluv a rozhodnutí MŠMT
• zaměřeno na:
• organizace a firmy věnující se vzdělávání na všech úrovních, orgány místních samospráv
• jednotlivce (studenty, pedagogy, vedoucí pracovníky všech typů škol a další odborníky)

• ve vztahu k Fondům EHP:
• příprava a implementace Programu Vzdělávání (ve spolupráci s partnerskými agenturami z DS)
• kontrola a evaluace projektů, administrativní zázemí

Fondy EHP
• donorské státy: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
• hlavní cíle:
• snižování socioekonomických rozdílů v Evropě
• podpora vztahů mezi EU a donorskými státy
• příjemci fondů: 15 evropských států
• celková plánovaná alokace: 2,8 mld. €

• pro ČR 184,5 mil €
• v ČR bude podpořeno 11 programů

Program Vzdělávání
• celková alokace: 7,6 mil €
• Jaké jsou cíle?

• zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR
• posílení spolupráce mezi institucemi v ČR a DS
• Jaká jsou hlavní témata?
• spolupráce na všech úrovních vzdělávání
• výchova k demokracii a aktivnímu občanství

• inkluzivní vzdělávání

Možnosti pro MŠ, ZŠ a S(O)Š
• Projekty institucionální spolupráce
• Projekty mobilit

• Projekty odborného vzdělávání
• Projekty inkluzivního vzdělávání

Projekty institucionální spolupráce

Projekty institucionální spolupráce
• cíl: posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi

• projekty by měly mít dopad na výuku:
• aplikovat nové metody a postupy
• lépe reagovat na potřeby studentů a žáků

• prioritní témata:
• inkluzivní vzdělávání
• výuka k demokracii a aktivnímu občanství
• rovné zacházení a dodržování lidských práv
• podpora občanské angažovanosti

• mediální gramotnost

Aktivity
• modernizace/inovace kurikula a vytváření společných studijních programů a

kurzů
• podpora rozvoje a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného
učení a výměny příkladů dobré praxe
• v rámci projektu lze aktivity mezi sebou kombinovat

Modernizace kurikula a vytváření společných programů
• příklady projektových aktivit:
• vytváření nových kurikul, společných studijních programů a/nebo kurzů
• podpora vývoje, testování a zavádění inovativních metod
• podpora synergie mezi výzkumem, vzděláváním a světem práce
• projektová setkání mezi partnery

• šíření zkušeností a výstupu projektu
• očekáváné výstupy:
• intelektuální výstupy (kurikula, výukové materiály, studie apod.)

Uznatelné náklady
projektové řízení a organizace
podle doby trvání projektu a počtu
zúčastněných institucí

koordinující instituce

500 EUR/měsíc

partneři

250 EUR/měsíc

mezinárodní projektová setkání
podle délky cesty

100-1999 km

575 EUR/účastník

2000 km a více

760 EUR/účastník

organizace diseminačních akcí
maximum 10 000 EUR na projekt

místní účastník

100 EUR

mezinárodní účastník

200 EUR

mimořádné náklady
příspěvek na skutečně vynaložené náklady
související s nákupem zboží nebo služeb

až 100 % skutečných nákladů

Uznatelné mzdové náklady
mzdové náklady
podle typu pracovníka a země
původu;
sazba na den práce na
projektu

řídící pracovník
učitel, školitel,
výzkumný pracovník
technický pracovník
administrativní
pracovník

ČR
164 EUR

NO, LICH.
294 EUR

ISL
280 EUR

137 EUR

241 EUR

214 EUR

102 EUR

190 EUR

162 EUR

78 EUR

157 EUR

131 EUR

• žadatel musí zdůvodnit druh a výši mzdových nákladů (s ohledem na výstup)

Sdílení inovativních postupů prostřednictvím
vzájemného učení a výměny příkladů dobré praxe
• příklady projektových aktivit:
• pravidelná výměna znalostí a zkušeností v oblasti výukových metod
• příprava a realizace společných aktivit vzájemného učení
• workshopy, semináře, kulaté stoly (i on-line)
• projektová setkání mezi partnery

• krátkodobé mobility zaměstnanců (14 dní včetně cesty)
• šíření zkušeností a výstupů projektu
• očekávané výstupy:

• realizované společné aktivity vzájemného učení

Uznatelné náklady
projektové řízení a organizace
podle doby trvání projektu a počtu
zúčastněných institucí

koordinující instituce

500 EUR/měsíc

partneři

250 EUR/měsíc

mezinárodní projektová setkání
podle délky cesty

100-1999 km

575 EUR/účastník

2000 km a více

760 EUR/účastník

mimořádné náklady
příspěvek na skutečně vynaložené náklady
související s nákupem zboží nebo služeb

až 100 % skutečných nákladů

Uznatelné náklady na cestu
cestovní náklady
závisí na vzdálenosti mezi institucemi
pobytové náklady

náklady na účastníky se specifickými
potřebami

20 – 820 EUR/účastník
cílový stát ČR

150 EUR/den

cílový stát DS

200 EUR/den

až 100 % skutečných výdajů

• žadatel musí položku zdůvodnit (s ohledem na výstup)
• pouze pro účastníky cestující přes hranice

Projekty mobilit

Projekty mobilit
• cíl: zlepšení dovedností a kompetencí účastníků

• studijní pobyty a stáže žáků (SŠ) i zaměstnanců
• v jedné žádosti může jedna instituce požádat o mobilitu pro žáky i zaměstnance
zároveň

• reciprocita:
• české instituce žádají o grant pro vyjíždějící i pro přijíždějící účastníky

• ideální poměr – 2:1

Dokumentace mobilit
• Mobility Agreement / Learning Agreement
(Program mobility zaměstnanců na výukový pobyt /školení / Studijní smlouva)
• uzavírána mezi vysílající a přijímající institucí a účastníkem mobility
• podepsána ještě před zahájením mobility
• stanovuje náplň a program mobility, její cíle apod.

• Potvrzení o účasti (Certificate of Attendance)
• vydává přijímající instituce na konci mobility
• Závěrečná zpráva

• povinnost všech účastníků po skončení mobility

Mobilita žáků středních škol
• cíl: zvýšení schopností a dovedností žáků s ohledem na potřeby pracovního trhu
• účastníci:
• žáci ve věku 14 let a více
• priorita: žáci ze znevýhodněných skupin
• doprovodné osoby – zaměstnanci škol

• další podmínky
• vysílající instituce zajistí plné uznání studijních výsledků získaných během
mobility – ECVET, EuroPass Mobility

• za kvalitu mobilit zodpovídá vysílající i přijímající instituce

Aktivity
• výjezd skupiny žáků do partnerské školy v zahraničí

• studijní pobyt na partnerské škole
• praktická stáž v podniku nebo na partnerské škole

Výjezd skupiny žáků do partnerské školy v
zahraničí
• náplň: pobyt poskytující zkušenost s odlišným prostředím, kulturou, výukou

+ pobyt v hostitelské rodině
• účastníci: skupina max. 20 žáků
• doporučená je vzájemná výměna mezi školami
• délka: 5 dní – 4 týdny
• dny cesty nejsou do minimální a maximální délky započteny

Studijní pobyt na partnerské škole
• náplň: studium na partnerské škole
• partnerské školy:
• spolupracují na přípravě studijních smluv
• poskytují účastníkovi maximální podporu (jazyková příprava, mentor)
• zajistí uznávání uskutečněného studia

• délka: 1 – 6 měsíců
• účastníci: jednotliví žáci středních škol
• doporučená je vzájemná výměna mezi školami

Praktická stáž v podniku nebo na partnerské škole
• účastníci: jednotliví žáci středních škol
• délka: 5 dnů – 4 týdny
• dny cesty nejsou do minimální a maximální délky započteny
• přijímající instituce: firmy, vzdělávací střediska, střední školy apod.
• stáž by měla být součástí studia

Mobilita zaměstnanců MŠ, ZŠ a SŠ
• cíl: rozvíjet kompetence zaměstnanců mateřských, základních a středních škol a
dalších odborníků ve vzdělávání, což má zvýšit kvalitu jejich práce ve prospěch
žáků, a zároveň je podpořit ve snaze prosadit změny na domácích institucích

• účastníci:
• pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci MŠ, ZŠ, SŠ

Aktivity
• výukový pobyt

• stínování na pracovišti a studijní návštěvy

Výukový pobyt
• náplň: výuka na partnerské zahraniční škole
• účastníci: pedagogičtí zaměstnanci škol
• délka: 1 týden – 2 měsíce včetně cesty
• 1 týden = 5 pracovních dní včetně cesty

Stínování na pracovišti a studijní návštěvy
• náplň:
• sledování pracovníků partnerské organizace při každodenní činnosti
• participativní pozorování
• délka: 1 týden – 2 měsíce včetně cesty
• 1 týden = 5 pracovních dní včetně cesty

• účastníci: pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávání

Uznatelné náklady na účastníka
cestovní náklady
20 – 820 EUR/účastník
závisí na vzdálenosti mezi partnerskými institucemi
pobytové náklady pro žáky
(do 14. dne aktivity, poté méně)

studenti z ČR

150 EUR/den

studenti z DS

120 EUR/den

pobytové náklady pro zaměstnance
včetně doprovodných osob
(do 14. dne aktivity)

zaměstnanci z ČR

200 EUR/den

zaměstnanci z DS

150 EUR/den

náklady na účastníky se specifickými potřebami až 100 % skutečných nákladů
jazyková podpora

150 EUR/účastník

mimořádné náklady
podpora účastníků s omezenými příležitostmi

až 100 % skutečných nákladů

Uznatelné náklady na organizaci mobilit
náklady na organizaci mobilit

350 EUR/účastník

• náklady, které přímo souvisejí s realizací mobilit:
• výběr účastníků
• příprava účastníků (pedagogická, kulturní, jazyková)
• monitorování účastníků během mobilit
• podpora účastníků během mobilit
• uznávání mobilit a výstupů

• šíření zkušeností
• pojištění účastníků

Projekty odborného vzdělávání

Projekty odborného vzdělávání
• projekty vyhrazené pro SOŠ, SOUŠ a VOŠ

• cíl: zkvalitnění praktického vyučování a podpora podnikatelských kompetencí u žáků
• priority:
• projekty podporující sociální inkluzi (včetně inkluze romských žáků)

• školy ze znevýhodněných regionů
• Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský
• školy se zvýšeným podílem žáků se specifickými potřebami a ze sociálně
znevýhodněného prostředí (včetně romských žáků)

Aktivity
• partnerství – studijní návštěvy

• partnerství – úprava kurikula
• podnikatelské kompetence žáků

• aktivity zaměřené na partnerství nelze kombinovat s aktivitami zaměřenými na

podnikatelské kompetence

Partnerství
• cíl: zvýšit kapacitu zaměstnanců škol a firem reagovat na potřeby trhu práce a
následně zahrnout do školního kurikula prvky učení založeného na pracovní zkušenosti
(work-based learning)
• očekávaný výstup:
• těsnější vztah odborných škol s podniky s ohledem na potřeby pracovního trhu
• úprava kurikul odpovídající lokálnímu trhu práce

• partnerství: alespoň jeden partner musí být podnik
• příklad partnerství: česká odborná škola + český podnik + zahraniční odborná škola
a/nebo zahraniční podnik

• partnerství bude používat zásady ECVET a aktivity založené na pracovní
zkušenosti

Partnerství – studijní návštěvy
• účastníci: zaměstnanci školy a podniku (z každé instituce musí vycestovat alespoň
jeden zaměstnanec)
• náplň:

• návštěva hostitelské organizace/podniku (se zaměřením na duální vzdělávání)
• prezentace, výměna zkušeností, stínování
• délka: 3-5 pracovních dní (bez cesty)
• je vhodné zařadit studijní návštěvu na začátek projektu, aby se zkušenosti mohly využít
v jeho dalším průběhu
• dokumentace jednotlivých studijních návštěv je stejná jako u projektů mobilit

Uznatelné náklady
projektové řízení a organizace
podle doby trvání projektu a počtu
zúčastněných institucí
cestovní náklady
závisí na vzdálenosti mezi institucemi
pobytové náklady

koordinující instituce

500 EUR/měsíc

partneři

250 EUR/měsíc

20 – 820 EUR/účastník
cílová země ČR

150 EUR/den

cílová země DS

200 EUR/den

náklady na účastníky se specifickými
potřebami

až 100 % skutečných výdajů

jazyková podpora

150 EUR/účastník

Partnerství – úprava kurikula
• náplň: úprava kurikul podle potřeb lokálního pracovního trhu s možností
krátkodobých pilotních zahraničních mobilit žáků
• krátkodobá pilotní mobilita žáků:

• volitelná aktivita k úpravě kurikula
• účastníci mobility:
• žáci české odborné školy

• zaměstnanci školy (doprovod)
• délka: 1-2 týdny včetně cesty
• náplň: odborná stáž pro žáky s cílem vyzkoušet a realizovat výsledky spolupráce
mezi příjemcem grantu a partnerem/partnery
• dokumentace je stejná jako u projektů mobilit

Uznatelné náklady
projektové řízení a organizace

mezinárodní projektová setkání
podle délky cesty

koordinující instituce

500 EUR/měsíc

partneři

250 EUR/měsíc

100-1999 km

575 EUR/účastník

2000 km a více

760 EUR/účastník

Uznatelné mzdové náklady

mzdové náklady
podle typu pracovníka a
země původu;
sazba na den práce na
projektu

ČR

NO, LICH.

ISL

řídící pracovník

164 EUR

294 EUR

280 EUR

učitel, školitel,
výzkumný pracovník

137 EUR

241 EUR

214 EUR

technický pracovník

102 EUR

190 EUR

162 EUR

administrativní
pracovník

78 EUR

157 EUR

131 EUR

Uznatelné náklady pro pilotní mobility
cestovní náklady
20 – 820 EUR/účastník
závisí na vzdálenosti mezi partnerskými institucemi

pobytové náklady pro žáky

150 EUR/den

pobytové náklady pro zaměstnance
doprovodné osoby

200 EUR/den

náklady na účastníky se specifickými potřebami až 100 % skutečných nákladů

jazyková podpora

150 EUR/účastník

mimořádné náklady
podpora účastníků s omezenými příležitostmi

až 100 % skutečných nákladů

Podnikatelské kompetence žáků
• cíl: připravit a zrealizovat
• vzdělávací aktivity pro žáky na podporu jejich podnikatelských kompetencí
• studentské fiktivní firmy, kurzy apod.

• školící programy/kurzy pro učitele (i instruktory odborného výcviku) s cílem
posílit jejich znalosti a schopnosti podpořit podnikatelského ducha u mladých lidí
• může jít i o mezinárodní školící aktivity

• očekávaný výstup:
• těsnější vztah odborných škol s podniky s ohledem na potřeby pracovního trhu
• příklad partnerství:
• česká odborná škola + zahraniční odborná škola s podobným zaměřením

Uznatelné náklady
projektové řízení a organizace
podle doby trvání projektu a počtu
zúčastněných institucí

koordinující instituce

500 EUR/měsíc

partneři

250 EUR/měsíc

mezinárodní projektová setkání
podle délky cesty

100-1999 km

575 EUR/účastník

2000 km a více

760 EUR/účastník

cestovní náklady
závisí na vzdálenosti mezi institucemi
pobytové náklady

náklady na účastníky se specifickými
potřebami

20 – 820 EUR/účastník

Cílový stát ČR

150 EUR/den

Cílový stát DS

200 EUR/den

až 100 % skutečných výdajů

Uznatelné mzdové náklady
mzdové náklady
podle typu pracovníka a země
původu;
sazba na den práce na
projektu

řídící pracovník
učitel, školitel,
výzkumný pracovník
technický pracovník
administrativní
pracovník

ČR
164 EUR

NO, LICH.
294 EUR

ISL
280 EUR

137 EUR

241 EUR

214 EUR

102 EUR

190 EUR

162 EUR

78 EUR

157 EUR

131 EUR

• žadatel musí zdůvodnit druh a výši mzdových nákladů (pro případ, že výukové
materiály/kurzy vytváří zaměstnanci školy)
Poznámka: pro zajištění externího lektora se využijí náklady na projektové řízení a
organizaci

Projekty inkluzivního vzdělávání

Projekty inkluzivního vzdělávání
• cíl: rozvoj kompetencí a dovedností učitelů pro zavádění inkluzivního vzdělávání ve
třídě
• předpokládají se větší partnerství – příklad:
• kraj / VŠ / NNO – koordinátor, tvůrce školících programů

• partner z DS (NNO / veřejná instituce) – spolupráce na přípravě školení, školitelé,
monitoring
• místní MŠ, ZŠ, SŠ – účastníci školení

• prioritní téma:
• projekty podporující inkluzi romských žáků a studentů

Aktivity
• příklady projektových aktivit:

• vytváření školících aktivit pro učitele
• mentorování, dlouhodobý monitoring
• vývoj vzdělávacích materiálů pro učitele

• mezinárodní výukové a školící aktivity
• účastníci:
• pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ
• školitelé a vedoucí pracovníci ve vzdělávání
• očekávané výstupy:

• školení učitelů a lektorů na téma spojená s inkluzivním vzděláváním

Uznatelné náklady
projektové řízení a organizace
podle doby trvání projektu a počtu zúčastněných
institucí

koordinující instituce 500 EUR/měsíc
partneři

250 EUR/měsíc

mezinárodní projektová setkání
podle délky cesty

100-1999 km

575 EUR/účastník

2000 km a více

760 EUR/účastník

mimořádné náklady
příspěvek na skutečně vynaložené náklady
související s nákupem zboží nebo služeb
organizace diseminačních akcí
maximum 10 000 EUR na projekt

až 100 % skutečných nákladů
místní účastník

100 EUR

mezinárodní
účastník

200 EUR

Uznatelné mzdové náklady
mzdové náklady
podle typu pracovníka a země
původu;
sazba na den práce na projektu

ČR
164 EUR

řídící pracovník
učitel, školitel, výzkumný
137 EUR
pracovník
technický pracovník
102 EUR
administrativní pracovník 78 EUR

NO, LICH.
294 EUR

ISL
280 EUR

241 EUR

214 EUR

190 EUR
157 EUR

162 EUR
131 EUR

• žadatel musí zdůvodnit druh a výši mzdových nákladů (s ohledem na výstup)

Uznatelné náklady na cestu
cestovní náklady
podle délky cesty
pobytové náklady

náklady na účastníky se specifickými potřebami

20 - 820 EUR/účastník
cílový stát DS
200 EUR/den
cílový stát ČR
150 EUR/den
až 100 % skutečných nákladů

• žadatel musí položku zdůvodnit (s ohledem na výstup)

• pouze pro osoby přímo se podílející na vytváření výstupů (musí cestovat přes hranice)

Důležité informace

Podmínky pro žadatele
• žádající instituce musí být zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

• pouze jedna žádost za instituci v rámci dané výzvy
• alespoň jedna partnerská instituce v DS

• všechny projektové aktivity musí proběhnout v zemi žadatele nebo partnera projektu

• žádost o grant musí být vyplněna v AJ na formuláři platném pro příslušnou výzvu
• žádost o grant musí podepsat statutární zástupce (nebo jím pověřená osoba)

• k žádosti musí být přiložené veškeré požadované přílohy

Termíny
uzávěrka podávání
žádostí

datum zahájení
projektu

délka trvání projektu

projekty
institucionální
spolupráce

11. března 2019, 15:00

1. srpna 2019

12 nebo 24 měsíců

projekty mobilit

4. března 2019, 15:00

1. srpna 2019

13 měsíců

projekty odborného
vzdělávání

18. března 2019, 15:00

1. srpna 2019

13 měsíců

projekty inkluzivního
vzdělávání

květen 2019

1. září 2019

12 nebo 24 měsíců

typ projektu

Financování
Celková alokovaná
částka na výzvu

Minimální výše
grantu

Maximální výše
grantu

projekty
institucionální
spolupráce

680 000 €

20 000 €

150 000 €

projekty mobilit

680 000 €

1500 €

100 000 €

projekty odborného
vzdělávání

350 000 €

10 000 €

50 000 €

projekty inkluzivního
vzdělávání

227 500 €

50 000 €

200 000 €

typ projektu

• spolufinancování projektu není vyžadováno
• české instituce žádají o grant i pro své partnery

Financování – platby
• projekty trvající 12 nebo 13 měsíců:
• 80 % přiděleného grantu po podepsání grantové smlouvy (zálohová platba)
• až 20 % po schválení závěrečné zprávy (bude stanoven pevný termín)
• projekty trvající 24 měsíců:
• 40 % přiděleného grantu po podepsání grantové smlouvy

• 40 % po schválení průběžné zprávy
• pokud bylo vyčerpáno alespoň 70 % částky z první platby
• až 20 % po schválení závěrečné zprávy

Hledání partnerské instituce

Partnerství
• partnerství musí být navázáno již před podáním žádosti
• potvrzení = letter of intent
• výběr partnera závisí výhradně na volbě žádající instituce
• dle zaměření, potřeb projektu apod.
• na projektu se podílejí všichni partneři společně

• rozdělení rolí musí být nastíněno již v žádosti
• žádající instituce (příjemce grantu) rozděluje finance mezi ostatní partnery

Kdo se může stát partnerem?
projekty
institucionální
spolupráce

projekty
mobilit

projekty
odborného
vzdělávání

projekty
inkluzivního
vzdělávání

instituce/organizace z DS

x

x

x

x

instituce/organizace z ČR

x

-

-

x

švýcarské instituce aktivní v oblasti
odborného vzdělávání a přípravy,
které mají uzavřenou dohodu o
spolupráci s Lichtenštejnskem

-

x

x

-

instituce/organizace z dalších zemí,
které jsou příjemci Fondů EHP
(bez nároku na finanční podporu)

x

-

-

x

podniky z ČR, včetně živnostníků

-

-

x

-

Norsko
mateřské školy
základní a nižší
střední škola
vyšší sekundární a
postsekundární
stupeň

Barnehage

Barnetrinnet
Grunnskole
Ungdomstrinnet
Studieforberedende
Videregående utdanningsprogram
skole
Yrkesfaglige
utdanningsprogram

1 rok – 6 let
6 let – 13 let
13 let – 16 let

ISCED 0
ISCED 1
ISCED 2

16 let – 19 let

ISCED 3
16 let – 18 / 20 let

Island
Mateřské školy
Základní a nižší střední
(odborná) škola
vyšší sekundární a
postsekundární stupeň

Leikskóli
Grunnskóli
Framhaldsskóli

1 rok – 6 let
6 let – 13 let
13 let – 16 let
16 let – 19 let
16 let – 18 / 20 let

ISCED 0
ISCED 1
ISCED 2
ISCED 3

Lichtenštejnsko
Mateřské školy
Základní škola
Instituce nižšího
středního
vzdělávání
Instituce vyššího
středního
(odborného
vzdělávání

Kindergarten
Primarschule

4 rok – 6 let
6 let – 11 let

ISCED 0
ISCED 1

Oberschule/Realschule 11 let – 15 (16) let ISCED 2
Sekundarschulen Gymnasiale
11 let – 14 / 18 let ISCED 2/3
Maturiätsschule
Berufliche Grundbildung

15 – 19 let

ISCED 3

Jak oslovit potenciálního partnera
• vyjděte z již existující spolupráce (například přes Erasmus+)
• snažte se cílit na konkrétní instituce – vybírejte podle zaměření školy, zkušeností
s projekty apod.
• oslovujte konkrétní osobu (ředitel, konkrétní učitel)
• snažte se nabídnout zajímavou spolupráci přínosnou pro obě strany

• předkládejte konkrétní návrh, ale ne kompletní popis – partner by se na přípravě měl
také podílet - navrhněte:
• oblast zamýšlené spolupráce (např. studijní pobyty, institucionální projekty)
• stěžejní nápady a vize projektu (návrhy na aktivity)
• časový rámec a velikost projektu (odhad rozpočtu, počet zapojených pracovníků…)
• očekávání od partnera a základní podmínky spolupráce
• vyvarujte se obecným popisům a nicneříkajícím charakteristikám

Databáze mezinárodních projektů a další odkazy
• seznam všech škol zapojených do programu Erasmus+
• portál eTwinning
• program Nordplus – projekty podporované Severskou radou

• Utdanningsdirektoratet – databáze norských MŠ, ZŠ a SŠ
• databáze norských středních škol

Jak sestavit žádost o grant

Sestavit projekt – I.
• zohledňujte kritéria pro udělení grantu
• výzva a Příručka pro žadatele
• berte ohled také na prioritní témata
• projekt by měl být relevantní vůči:
• cílům programu a projektové aktivity („Outcome“)

• potřebám cílových skupin (jednotlivých účastníků)
• potřebám a cílům zapojených institucí
• projekt má přispívat k posílení bilaterální spolupráce mezi ČR a DS

Sestavit projekt – II.
• dobře promyslete a popište všechny fáze projektu
• příprava projektu (podíl jednotlivých partnerů)
• realizace projektu (časový rámec, rozsah akcí)
• určete si potenciální dopad projektu na účastníky a zapojené instituce
• potenciál další spolupráce

• opatření cílená na šíření výsledků (komunikační plán)
• hodnocení výsledků projektu (indikátory)

Zohlednit indikátory
• indikátory se liší podle typu projektu
• počet uspořádaných akcí, počet institucí aplikujících nové metody, počet účastníků
mobilit, počet účastníků školení….
• dobře zvažte možnosti a kapacitu své instituce

• Jak velký projekt jste schopni realizovat?
• Kolik akcí dokážete uspořádat?
• Jak můžete ve výuce aplikovat nové metody?

• Kolik žáků/zaměstnanců je reálné vyslat/přijmout?
• vycházejte ze zkušeností - lepší je držet se při zemi než přecenit své možnosti
• nedodržení indikátorů může vést k finančním sankcím

Promyslet rozpočet
• granty se udělují pouze na základě informací uvedených v žádosti
• rozpočet:

• přiměřený a opodstatněný
• řídí se pravidly způsobilých nákladů

Zvážit rizika
• risk management (Řízení rizik)

• důkaz, že je projekt dobře promyšlený
• riziko:

• událost nebo okolnost, která může ovlivnit dosažení očekávaných výsledků
projektu
• Jaká rizika hrozí v průběhu projektu? Jaké komplikace by mohly nastat?
• Jak jim hodláte čelit?

Navrhnout komunikační plán
• cíl: šíření informací o Fondech EHP i o projektu mezi širokou veřejností
• povinné:
• nejméně dvě plánované informační aktivity
• workshopy, prezentace, výstavy, diskuze s účastníky mobilit…
• aktivity = úměrné velikosti projektu – čím větší projekt, tím větší aktivita

• cíle komunikace a její cílové skupiny
• Koho chcete oslovit a proč? Čeho chcete komunikací dosáhnout?
• webové stránky – stávající nebo nově založené pro projekt
• časový rámec a komunikační nástroje
• hodnocení komunikačních opatření

• stanovte si cíl, metodu hodnocení a zdroje, z nichž budete vycházet

Doplnit všechny (povinné) přílohy
• Letter of intent: Prohlášení o záměru uzavřít dohodu o partnerství

• obsahuje stručný popis rozdělení rolí
• podepisují obě strany – žadatel i partneři
• může být nahrazen platnou bilaterální dohodou

• vzor na www.dzs.cz/fondy-ehp

Další přílohy
• Authorisation by the legal representative
• kdy: když žádost nepodepisuje statutární zástupce
• oficiální potvrzení o tom, že osoba podepisující žádost je k podpisu
oprávněna statutárním zástupcem
• Výkaz zisku a ztrát a rozvaha za poslední účetní rok
• kdy: žadatel není veřejná instituce
+ požadovaný grant přesahuje 60 000 EUR

Další přílohy – II.
• External Consultant
• kdy: na žádosti se podílela právnická/fyzická osoba, která není
zaměstnancem žadatele/partnera

• vzor na www.dzs.cz/fondy-ehp
• Partner‘s cooperation agreement with Liechtenstein
• kdy: partnerem je švýcarská instituce aktivní v oblasti odborného
vzdělávání a přípravy, která má uzavřenou dohodu s Lichtenštejnskem

Kontakty v DZS – 1. výzva
Projekty institucionální spolupráce a projekty mobilit:
Jana Hůrská: jana.hurska@dzs.cz, +420 221 850 515
Projekty odborného vzdělávání:
Zuzana Čílová: zuzana.cilova@dzs.cz, +420 221 850 512
Projekty inkluzivního vzdělávání:
Jana Pávková: jana.pavkova@dzs.cz, +420 221 850 511

Děkujeme za pozornost
www.dzs.cz/fondy-ehp
www.eeagrants.cz
eeagrants@dzs.cz

