
FONDY EHP 2014-2021: PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
Přípravné návštěvy 



Vzájemná spolupráce v rámci projektu vzdělávání

Číslo žádosti: 
EHP-CZ-PRV-1-001

Příjemce grantu:
Střední škola technická, 
Most

Partnerská organizace: 
KREATIVT GJENBRUKSSENTER I SALTEN AS 
Bodø, Norsko

Termín návštěvy: 
20. 1. 2020 - 23. 1. 2020

Schválený grant: 
53 750 Kč

Shrnutí:
Přípravná návštěva byla velmi přínosná a
předčila naše očekávání. při hledání
potenciálního partnera jsme vyhledávali možné
kontakty cestou internetu a osobních zkušeností
kolegů z jiných škol našeho regionu, kteří již s
Norskem spolupracovali. Získali jsme emailová
kontakt na zástupce vzdělávacího centra
KREATIVT GJENBRUKSSENTER I SALTEN AS, které
jsme posléze oslovili s žádostí o potenciální
spolupráci. Možnost osobního kontaktu a osob-

ních jednání při plánování projektových aktivit
byla nesporně velmi přínosná. Naplánované
aktivity, konkrétní naplnění představ o práci
vybraného partnera s názornými ukázkami
práce s cílovou skupinou, profesionalita
zúčastněných, jejich zkušenosti s realizací
projektů přinesla za dva dny práce výsledky,
které bychom pouze cestou emailů nedosáhli.
Neočekávaná byla pro nás také možnost
spolupracovat s místní univerzitou - NORD
University v Bodø, která se mimo jiné zaměřuje i
na environmentální politiku. Dohodli jsme se na
budoucí spolupráci, na kterou se velmi těšíme.
Na základě naší zkušenosti z přípravné návštěvy,
ochoty, profesionalitě a entuziasmu zástupců
donorského státu bychom obdobnou spolupráci
jistě doporučili i jiným školám.

Na přípavnou návštěvu navázal projekt  Ecology
Squared (EHP-CZ-ICP-2-021)
Více na www.sstmost.cz/cs/probihajici-projekty

Foto: Guillaume Briard, Unsplash

http://www.sstmost.cz/cs/probihajici-projekty/


Připraveni začít

Číslo žádosti: 
EHP-CZ-PRV-1-002

Příjemce grantu:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická 
Liberec 

Partnerské organizace: 
Johan Bojer upper secondary school
Leksvik, Norsko
Steinkjer upper secondary school
Steinkjer, Norsko

Termín návštěvy: 
19. 1. 2020 - 23. 1. 2020

Schválený grant:
31 875 Kč

Shrnutí:
Na kontaktním semináři jsem se předběžně
dohodla se dvěma kolegy z Norska na případné
další spolupráci. Během následné přípravné
návštěvy v Norsku jsem měla možnost seznámit
se s dalšími kolegy, kteří se projektu budou
účastnit, a s místy - institucemi, pracovišti - kde
budou budoucí projekty probíhat. Po setkání  

s kolegy jsme částečně změnili cíle a obsahy
původně plánovaných kolegů - adaptovali jsme
je na možnosti všech účastníků. Ze strany
partnerů jsem dostala maximální podporu a
výsledkem této kooperace jsou dvě žádosti o
projekty (projekt mobilit a VET projekt).
Přínosem pro naši školu bude nejen výměna
zkušeností účastníků - žáků i pedagogů - z
oblasti zdravotnictví, ale i seznámení se s
kulturně-sociálním prostředím partnera včetně
zvýšení jazykových kompetencí. Spolupráci s
partnery z Norska bych určitě doporučila i
dalším českým školám

Na přípravnou návštěvu navázal projekt Safe
Ageing (EHP-CZ-VETP-2-001)
Více na www.libereckazdravka.cz/skola/zahranicni-
projekty/projekt-v-ramci-programu-vzdelavani-
fondu-ehp-2014-2021-safe-ageing/

Foto: Lukas, Unsplash

https://www.libereckazdravka.cz/skola/zahranicni-projekty/projekt-v-ramci-programu-vzdelavani-fondu-ehp-2014-2021-safe-ageing/


EHP - Entuziasmus Hodnoty Podnikání

Číslo žádosti: 
EHP-CZ-PRV-1-003

Příjemce grantu:
Střední škola obchodní 
Praha

Partnerská organizace: 
Thora Storm upper secondary school
Trondheim, Norsko

Termín návštěvy: 
2. 2. 2020 - 4. 2. 2020

Schválený grant:
21 875 Kč

Shrnutí:
Myšlenka tohoto projektu začala v říjnu 2019,
kdy se oba partneři setkali na kontaktním
semináři pro EEA v Praze. Následně získal
projekt konkrétnější podobu  díky přípravné
návštěvě, která se konala v Trondheimu v únoru
2020. Obě školy vyjádřily ochotu pokračovat ve
vzájemné spolupráci, která svým studentům
umožní rozšířit své kulturní a profesní znalosti. 
Přípravná návštěva byla úspěšná a splnila
všechna očekávání. Obě protistrany vedly plod-

né diskuze a vytvořily konkrétní myšlenky a
podrobnosti připravovaného projektu. Musely si
především vyjasnit své kapacity (počet
zapojených studentů a doprovodných učitelů) a
také se dohodly na konečných termínech
projektu. Také díky DZS byli oba účastníci
schopni dokončit  všechny nevyjasněné části v
projektové žádosti. Nakonec byla ustanovena
budoucí spolupráce a díky této přípravné
návštěvě byla úspěšně podána projektová
žádost. 
Spolupráce s norskou školou byla kvalitní a
produktivní. Velmi doporučujeme spolupracovat
s norskými školami díky jejich profesionálnímu a
proaktivnímu přístupu.

Na přípravnou návštěvu navázaly hned dva
projekty: EEA - Eager Entrepreneurs Abroad (EHP-
CZ-MOP-2-019) a EEA - Educators' Entrepreneurial
Adventure (EHP-CZ-VETP-2-004)
Více na https://ssob.cz/projekty/default.html

Foto: Darya Tryfanava, Unsplash

https://ssob.cz/projekty/default.html

