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PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

• projektová spolupráce s institucemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Cíle:

• zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR

• posílení spolupráce mezi institucemi v ČR a donorských státech

Prioritní témata: 

• demokracie a aktivní občanství ve výuce

• inkluzivní vzdělávání

• vzdělávání (budoucích) učitelů



PODMÍNKY PRO ŽADATELE - VŠ

• platná Erasmus Charter for Higher Education

• alespoň jedna partnerská instituce z NO / ISL / LICHT

• partnerů může být více

• spolupracovat lze i s českými institucemi (s výjimkou projektů mobilit)

• v rámci výzvy jen jedna žádost za instituci

• vysoké školy mohou žádat na úrovni fakulty



PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

uzávěrka: 17. února 2021

Projekty 
institucionální 
spolupráce

Projekty mobilit

Projekty 
inkluzivního 
vzdělávání

uzávěrka: 3. března 2021

uzávěrka: 10. února 2021 



PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

• modernizace / inovace výuky

Aktivity:

• tvorba nových (společných) studijních programů

• inovace výukových materiálů a nástrojů

• sdílení zkušeností s kolegy ze zahraničí na seminářích a workshopech

Prioritní témata: 

• inkluzivní vzdělávání

• demokracie a aktivní občanství ve výuce

Délka trvání: 12 nebo 24 měsíců

Účastníci aktivit: zaměstnanci institucí zapojených do projektu

Výše grantu: 20 000 EUR – 150 000 EUR



PROJEKTY MOBILIT

• zlepšení dovedností a kompetencí účastníků mobilit

Účastníci a aktivity:

• studenti zapsaní ke studiu (Bc., Mgr., Ph.D.):
• studijní pobyty (včetně krátkodobých), praktické stáže 

• zaměstnanci (akademičtí i neakademičtí):
• výukové pobyty, školení, stínování

Prioritní skupiny: 
• studenti – budoucí učitelé

• studenti ze znevýhodněných skupin

Délka trvání: 13 měsíců

Výše grantu: 1500 EUR – 100 000 EUR



PROJEKTY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

• rozvoj kompetencí a dovedností učitelů pro zavádění inkluzivního vzdělávání ve třídě 
Aktivity:

• příprava školicích aktivit pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ

• vývoj vzdělávacích materiálů

• mentorování, dlouhodobá spolupráce 

• mezinárodní výukové a školicí aktivity
• přednášky odborníků z NO / ISL / LICHT v ČR
• studijní návštěvy školitelů v NO / ISL / LICHT

Prioritní téma: inkluze romských žáků

Délka trvání: 12 nebo 24 měsíců

Výše grantu: 50 000 EUR – 200 000 EUR



PROJEKTY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Účastníci:

• zaměstnanci žadatele a partnerů

• připravují a pořádají školení pro učitele

• připravují materiály pro učitele

• mohou cestovat do zahraničí

• učitelé ze škol mimo žadatele a partnerů

• účastní se školení, mentorování, konzultací

• získané znalosti by měli vyzkoušet ve výuce

• nemohou cestovat do zahraničí



PROJEKTY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Z grantu lze financovat:

• administraci a řízení projektu

• mzdy pracovníků

• organizaci školení pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ

• zahraniční cesty zaměstnanců, kteří připravují výstupy projektu

• projektová setkání

• propagaci projektu



Výzvy

Druhá výzva

První výzva

Třetí výzva

Podané žádosti

Schválené žádosti

Schválené žádosti

Podané žádosti

28

38

47

19

Uzávěrka přihlášek: 10. února, 17. února, 3. března 2021 (vždy v 15:00)
Vyhlášení výsledků: duben / květen 2021
Začátek projektů: 1. srpna 2021



DALŠÍ MOŽNOSTI V RÁMCI FONDŮ EHP a NORSKA

Bilaterální fond:

• spravován MF ČR

• vhodné pro menší projekty, studijní návštěvy apod.

• vyhlášení další výzvy: jaro/léto 2021

• podrobnosti na www.eeagrants.cz/cs/vyzvy

Další programy Fondů EHP / Norska:

• podmínky pro VŠ se liší dle programu

• podrobnosti na www.eeagrants.cz/



Děkuji
za pozornost.

Jana Hůrská

jana.hurska@dzs.cz 

eeagrants@dzs.cz


