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DZS
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
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WEB DZS.CZ NEWSLETTERY

ČASOPIS MOZAIKA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

https://www.dzs.cz/mozaika
https://www.dzs.cz/archiv-newsletteru
https://www.dzs.cz/
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AMBASADOŘI DZS PODCAST DZS ON AIR

KAMPAŇ EVROPSKÝ 
DOBROVOLNÍK

MEDIÁLNÍ 
KOMUNIKACE

https://open.spotify.com/show/7x0MiW28RAsOncFfLnSe7S


Celoevropská kampaň 
zviditelňující projekty 
realizované v rámci 
programu Erasmus+

www.erasmusdays.eu

14.-16. 10. 2021



POLITIKA & STRATEGIE

TEORETICKÝ RÁMEC
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STRATEGIE MŠMT 
2030+

DIGITAL 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

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en


ERASMUS+

O PROGRAMU

Cíl: podpora mezinárodní 
spolupráce v oblasti 

formálního, neformálního a 
informálního učení, rozvíjení 

znalostí, dovedností, 
klíčových a tzv. globálních 

kompetencí 



ERASMUS+ 2021-2027

Erasmus+ 2021-2027

o Nové programové období úspěšně 

navazuje na Erasmus+ 2014-2020

o Navýšený rozpočet přes 26 mld. EUR

2014 - 2020

Erasmus+

2021-2027

Erasmus+

36%

64%

Rozpočet

2014-2020

2021-2027
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Inkluze a diverzita Digitalizace

Udržitelnost Participace



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 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



27 členských 
zemí EU

Island
Norsko
Lichtenštejnsko
Severní Makedonie
Turecko
Srbsko

Ostatní partnerské země 
dle regionů včetně

Velké BritánieZ
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Programové země



Region 14 – Velká Británie

Partnerské země – ostatní země světa 
pouze pro některé aktivity
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Partnerství pro spolupráci (Partnerships for Cooperation)

• Kooperativní partnerství  (Cooperation Partnerships)

• Partnerství malého rozsahu (Small-scale Partnerships)

KA2

žádost se podává u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA)

Partnerství na podporu špičkové úrovně
• Evropské univerzity
• Centra excelence odborného vzdělávání (CoVE)
• Pedagogické akademie Erasmus+ 
• Akce Erasmus Mundus

Partnerství pro inovace
• Aliance pro inovace
• Forward-looking Projects

Budování kapacit v oblasti mládeže
Neziskové sportovní akce

žádost se podává u Národní agentury (NA)
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CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY CZELO

• Sport
• Erasmus Mundus
• Pedagogické akademie Erasmus
• Jean Monnet

• 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)



EPALE

O PROGRAMU

Cíl: podpora sektoru 
vzdělávání dospělých 

prostřednictvím 
elektronické platformy 

určené ke sdílení informací z 
oblasti VD. 



EPALE
Elektronická platforma pro vzdělávání 

dospělých v Evropě

Blogy

Zprávy

Události

Příběhy z komunity

Zdroje, MOOCs, OERs

Hledání partnerů

Diskuze
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nová domovská stránka, 
více vzdělávacích zdrojů, 
lepší vyhledávání, nová 
sekce Moje EPALE….

3 témata roku 2021
Životní a pracovní dovednosti

Digitální transformace

Inkluzivní sociální změna

Online akademie EPALE
série webinářů pro vzdělavatele

dospělých 

Events | EPALE (europa.eu)

https://www.youtube.com/c/EPALEkurzy

Elektronické kurzy EPALE 
pro vzdělavatele 
dospělých 
Lektorské minimum I. 

Lektorské minimum II. 

https://kurzy.epale.cz/

https://epale.ec.europa.eu/cs/calendar
https://www.youtube.com/c/EPALEkurzy
https://kurzy.epale.cz/


EPALE je tu pro vás….

www.epale.cz

epale@dzs.cz

Vzdělávání dospělých v České republice – EPALE

Vzdělávání dospělých

Epale Česká republika

http://www.epale.cz/
mailto:epale@dzs.cz


Erasmus+ 
pro vzdělavatele dospělých



KA1 – PROJEKTY MOBILITY JEDNOTLIVCŮ

Krátkodobé projekty 

Akreditace

- samostatná organizace nebo konsorcium organizací

KA2 – PROJEKTY SPOLUPRÁCE

• Small scale partnership

• Cooperation partnership

AKTIVITY PROGRAMU



Projekty mobility jednotlivců KA1 1.467.583 EUR

Projekty spolupráce KA2 2.884.419 EUR

• Malá partnerství 788.429 EUR

• Kooperativní partnerství 2.095.990 EUR

CELKEM 4.352.002 EUR

ROZPOČET



Projekty mobility jednotlivců



PROJEKTY MOBILITY JEDNOTLIVCŮ

Mobility mohou organizaci přinést

nové výukové 
metody, zvýšení 

kvality 
poskytovaných 

vzdělávacích služeb

nové 
kontakty 

novou 
inspiraci 

posilování evropské 
dimenze s důrazem 
na inkluzi, diverzitu, 

udržitelnost a 
digitální vzdělávání

navázání 
mezinárodní 
spolupráce, 

síťování

výjezdy zaměstnanců  a vzdělávaných osob s omezenými příležitostmi na vzdělávací 
aktivitu do zahraničí. 

Primární cíl – načerpat zkušenosti a znalosti u zahraničních organizací, případně 
na kurzech, know-how přivézt zpět a zakomponovat do chodu organizací.



Krátkodobé projekty mobilit zaměstnanců

• Projektové období – 6 – 18 měsíců

• Žádost se předkládá kompletně (plán výjezdů + finance)

• Do jedné žádosti plán mobilit pro max. 30 účastníků

• Žadatel může být podpořen max. 3x v průběhu pěti let

• Žádost předkládá jedna organizace

• Termín pro předložení žádosti – 11. 5. 2021, 12:00



AKREDITACE organizací 

Projektové období dlouhodobé 

(platnost akreditace po celé programové období)

Předložení žádosti ve 2 krocích:

Součástí žádosti je Plán ERASMUS, organizace se zavazuje, že bude dodržovat 

Standardy kvality.

1. Žádost o získání akreditace, termín pro podání 
žádosti 29.10.2020 (to už bylo ☺)

2. Akreditované organizace – žádost o finance (na 12-24 
měsíců), termín pro podání žádosti 11.5.2021, 12:00

1. Nový termín pro získání akreditací v roce 2021 –
19.10.2021, 12:00



Podporované aktivity v obou typech mobilitních projektů

Mobility pro zaměstnance organizací 

1) Job-shadowing – stínování (2 – 60 dnů) 

2) Vzdělávací kurzy a školení (2 – 30 dnů)

3) Výukové školicí aktivity (2 – 365 dnů) 

Další podporované aktivity

1) Možnost pozvat zahraničního experta do organizace 

2) Hostování učitelů – organizace může přijmout zahraničního učitele na stáž 

3) Přípravná návštěva – např. za účelem navázání spolupráce s novou organizací 
nebo přípravy mobility



MOBILITY pro vzdělávané osoby 
s omezenými příležitostmi

Skupinová mobilita vzdělávaných osob 

- délka trvání mobility 2 – 30 dní, 
- minimálně 2 studenti ve skupině

Individuální vzdělávací mobilita vzdělávaných osob 

- délka trvání 2 -30 dní



Nová cílová skupina v sektoru vzdělávání dospělých

Osoby s nízkým stupněm vzdělání (nedokončené SŠ)

Osoby s nízkými kognitivními dovednostmi

Osoby s nízkými digitálními dovednostmi

Kdo jsou dospělé vzdělávané osoby s omezenými 
příležitostmi?



Projekty 
spolupráce



KA2              ≠          KA1

Základem je spolupráce 
a rozvoj organizací, 
předávání zkušeností a 
tvorba výstupů. Mobility 
jsou jedním z 
prostředků k dosažení 
cílů projektu

Základem jsou mobility



MOTTO – Work, learn and grow together



• Zlepšení dostupnosti vysoce kvalitních vzdělávacích příležitostí pro 

dospělé 

• Vytváření cest prohlubování dovedností, zlepšování dostupnosti a 

zvyšování využívání vzdělávání dospělých

• Zlepšování kompetencí pedagogů a dalších zaměstnanců v oblasti 

vzdělávání dospělých

• Posílení zajišťování kvality v oblasti vzdělávání dospělých

• Zřizování vzdělávacích center zaměřených na budoucnost

• Podpora programu Erasmus+ mezi všemi občany a generacemi

Specifické priority pro sektor vzdělávání dospělých



Typy projektů spolupráce

1) Small-scale partnerships (Partnerství malého rozsahu)

Cíle: 
• přilákat nováčky do programu, umožnit přístup menším a méně zkušeným 

organizacím
• podpořit inkluzi a zapojit skupiny s omezenými příležitostmi
• podpořit aktivní občanství v evropské dimenzi

2) Cooperation partnerships (Kooperativní partnerství)

Cíle: 
• umožnit vytváření partnerských sítí,  podporovat vývoj, přenos a zavádění 

inovativních postupů, prohlubovat internacionalizaci



Projekty spolupráce

Partnerství malého rozsahu

Rozpočet: 30 000 nebo 60 000 EUR

Způsob financování: paušální částka

Délka projektu 6 až 24 měsíců

Podání žádosti 2x ročně, 20. 5. 2021, 
12:00 a 3. 11. 2021, 12:00

Zapojeny: minimálně 2 organizace ze 2 
programových zemí

Partnerské země: NE

Kooperativní partnerství

Rozpočet: 100 000 až 400 000 EUR

Způsob financování: jednotkové náklady

Délka projektu 12 až 36 měsíců

Podání žádosti 1x ročně, 20. 5. 2021, 
12:00

Zapojení minimálně 3 organizací ze 3 
programových zemí

Partnerské země:  ANO (přidaná 
hodnota zapojení zdůvodněna v žádosti)



Programová 
kritéria



• Formální kritéria 
způsobilosti 

(Eligibility criteria)

• Kritéria pro vyloučení 
(Exclusion criteria)

• Kritéria pro výběr 
(Selection criteria)

• Kritéria pro udělení grantu 

(Award criteria)
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Krátkodobé projekty mobility osob v oblasti vzdělávání dospělých KA1

Způsobilé organizace

• Organizace poskytující formální, informální a neformální vzdělávání dospělých

• Místní a regionální orgány veřejné správy, koordinační orgány a další organizace působící v oblasti 
vzdělávání dospělých

Způsobilé země

• Organizace musí být zřízeny v programové zemi

Kde se žádost podává

• Žádosti musí být podány národní agentuře v zemi, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Termín pro podání žádosti

• 11. května 2021, 12:00 (poledne SEČ)

Datum zahájení projektu

• 1. září – 31. prosince 2021

Doba trvání projektu

• 6-18 měsíců

Počet žádostí

• 1 žádost ve výběrovém kole, max. 3 žádosti v průběhu 5 let

Relevantní aktivity

• viz příručka k programu

Počet účastníků

• Max. 30 účastníků na projekt (bez doprovodných osob)
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KOOPERATIVNÍ PARTNERSTVÍ
Oprávněný žadatel 

• žadatelem je organizace z Programové země, podává žádost jménem všech organizací zahrnutých v 
partnerství (elektronicky v zemi žadatele)

veřejná nebo soukromá (aktivní v oblasti vzdělávání dospělých)

Další organizace 

• Přidružené partnerské organizace, nemohou podat žádost, nezískávají finance, jejich přispění k projektu 
musí být vysvětleno

Počet organizací v partnerství

• 3 organizace ze tří Programových zemí, max. není, rozpočet omezen na 10

Priority

• Alespoň 1 horizontální a/nebo 1 specifická

Počet žádostí

• V rámci jednoho výběrového kola může 1 konsorcium partnerů předložit pouze 1 žádost

Jazyk žádosti

• žádost vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU (jazyk partnerství nebo ČJ) oficiální, kompletně vyplněný 
formulář, povinné přílohy

Délka projektu

• 12-36 měsíců

Termín předložení

• 20. května 2021 12:00 poledne (SEČ)

Začátek projektu

• 1. listopadu 2021 – 28. 2. 2022
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PARTNERSTVÍ MALÉHO ROZSAHU
Oprávněný žadatel 

• žadatelem je organizace z Programové země, podává žádost jménem všech organizací zahrnutých v 
partnerství (elektronicky v zemi žadatele)

veřejná nebo soukromá (aktivní v oblasti vzdělávání dospělých)

Počet organizací v partnerství

• Min 2 organizace ze dvou Programových zemí, max. není stanoveno

Priority

• Alespoň 1 horizontální a/nebo 1 specifická

Místo konání aktivit

• V zemích zúčastněných organizací, v opodstatněných případech v sídle orgánů EU

Počet žádostí

• V rámci jednoho výběrového kola může 1 konsorcium partnerů předložit pouze 1 žádost

Jazyk žádosti

• žádost vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU (jazyk partnerství nebo ČJ) oficiální, kompletně vyplněný 
formulář, povinné přílohy

Délka projektu

• 6-24 měsíců

Termín předložení – dvě kola  

• 20. května 2021 12:00 poledne (SEČ), 3. listopadu 2021 12:00 (SEČ)

Začátek projektu

• 1. listopadu 2021 – 28. 2. 2022 (pro 1. kolo), 1. března – 31. května (pro 2. kolo)
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KA1 KA2

Relevance 30 b

Kvalita koncepce a 
realizace          

40 b

Kvalita 
následných 

opatření/dopad 
30 b

Relevance 

30 b

Kvalita koncepce 
a realizace  

30 b

Kvalita 
partnerství a 

nastavení 
spolupráce 

20 b

Dopad projektu 

20 b

Projekt může být podpořen za splnění 2 podmínek

- získá alespoň 60 bodů z max. 100 bodů 

- alespoň polovina bodů v každém kritériu



Kvalitativní 
kritéria KA1



Relevance 
(KA1 
krátkodobé 
mobilitní
projekty)

Do jaké míry:

• jsou profil žadatele, jeho zkušenosti, aktivity a 
cílová skupina účastníků vzdělávání relevantní
pro oblast vzdělávání dospělých,

• je návrh projektu relevantní pro cíle akce,

• je návrh projektu relevantní pro tyto priority:

➢ podpora nováčků a méně zkušených organizací

➢ podpora účastníků s omezenými příležitostmi



Kvalita 
koncepce a 
realizace 
(KA1 
krátkodobé 
mobilitní
projekty)

Do jaké míry

• navrhované cíle projektu jasným a konkrétním 
způsobem řeší potřeby žadatelské organizace, 
jejích pracovníků a účastníků vzdělávání,

• jsou navrhované aktivity a jejich obsah vhodné 
pro dosažení cílů projektu,

• pro každou z navrhovaných aktivit existuje jasný 
plán činností,

• projekt zahrnuje environmentálně udržitelné a 
odpovědné postupy,

• projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a 
metod učení, které mají doplnit aktivity v rámci 
fyzické mobility a zlepšit spolupráci mezi 
partnerskými organizacemi.



Kvalita 
následných 
opatření 
/dopad (KA1 
krátkodobé 
mobilitní
projekty)

Do jaké míry:
• žadatel navrhl konkrétní a logické kroky k 

začlenění výsledků mobilit do běžné činnosti 
organizace

• žadatel navrhl vhodný způsob hodnocení 
výsledků projektu,

• žadatel navrhl konkrétní a účinné kroky k šíření 
výsledků projektu v rámci žadatelské 
organizace, sdílení výsledků s jinými 
organizacemi a veřejností a veřejnému uznání 
financování ze strany Evropské unie. 



Kvalitativní 
kritéria KA2  
Kooperativní 
partnerství



Relevance 
KA2 
(Kooperativní 
partnerství)

Do jaké míry:

• je návrh relevantní pro cíle a priority akce. Kromě toho bude 
návrh považován za vysoce kvalitní, pokud

➢ se zabývá prioritou týkající se „inkluze a rozmanitosti“, případně 
pokud zohlednňuje některou z národních priorit:

• jsou profil, zkušenosti a aktivity zúčastněné organizace 
relevantní pro oblast, které se žádost týká,

• návrh vychází ze skutečné a přiměřené analýzy potřeb,

• je návrh vhodný pro vytváření synergií mezi různými oblastmi 
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu nebo může mít 
významný dopad na jednu nebo více z těchto oblastí,

• je návrh inovativní,

• návrh doplňuje jiné iniciativy, které již zúčastněné organizace 
provádějí,

• návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU díky výsledkům, 
kterých by nebylo možno dosáhnout aktivitami v jediné zemi.



Kvalita 
koncepce a 
realizace KA2 
(Kooperativní 
partnerství)

Do jaké míry 

• jsou jednoznačně stanoveny cíle projektu, které jsou reálné a zabývají se potřebami a 
cíli zúčastněných organizací a potřebami jejich cílových skupin,

• je navrhovaná metodika jasná, přiměřená a proveditelná:

➢ je pracovní plán projektu jasný, úplný a účinný, včetně vhodných fází přípravy, 
realizace a sdílení výsledků projektu,

➢ je projekt z hlediska nákladů efektivní a přiděluje každé aktivitě přiměřené zdroje,

• projekt navrhuje vhodná opatření ke kontrole kvality a pro účely monitorování a 
hodnocení, aby bylo zajištěno, že realizace projektu bude kvalitní, projekt bude 
dokončen včas a dodrží rozpočet,

• jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny 
osobám s omezenými příležitostmi,

• projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit fyzické 
projektové aktivity a zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi.

• Pokud jsou online platformy Erasmus+ dostupné v oblastech zúčastněných 
organizací: do jaké míry projekt využívá online platformy Erasmus+  zejména EPALE 
jako nástroje pro přípravu a realizaci projektových aktivit a příslušné následné 
činnosti. 

• Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí a v 
jednotlivých svých fázích zahrnovaly ekologické postupy.

• Plánuje-li projekt školicí, výukové nebo studijní aktivity:

➢ do jaké míry jsou tyto aktivity v souladu s cíli projektu a zahrnují odpovídající profil 
a počet účastníků, kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory v oblasti 
studijních, výukových a školicích aktivit, kvalita opatření pro uznávání a validaci 
výsledků učení účastníků v souladu s evropskými nástroji a principy pro 
transparentnost a uznávání kvalifikací.



Kvalita 
partnerství a 
nastavení 
spolupráce 
(Kooperativní 
partnerství)

Do jaké míry: 
• projekt zahrnuje vhodnou kombinaci zúčastněných 

organizací z hlediska profilu, minulých zkušeností s 
programem a odborných znalostí pro úspěšné dokončení 
všech cílů projektu,

• projekt do akce zapojuje nováčky a méně zkušené 
organizace,

• navrhované rozdělení úkolů prokazuje odhodlání a aktivní 
přispění všech zúčastněných organizací,

• projekt obsahuje účinné mechanismy koordinace a 
komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s 
dalšími zúčastněnými stranami.

• Případně nakolik přináší zapojení zúčastněné organizace z 
partnerské země projektu významnou přidanou hodnotu 
(nebude-li tato podmínka splněna, bude zúčastněná 
organizace z partnerské země vyřazena z návrhu projektu 
ve fázi hodnocení).



Dopad 
projektu 
(Kooperativní 
partnerství)

Do jaké míry: 

• návrh projektu zahrnuje konkrétní a logické kroky k 
začlenění výsledků projektu do každodenní práce 
zúčastněných organizací,

• má projekt potenciál pozitivně ovlivnit své účastníky a 
zúčastněné organizace i jejich širší komunity,

• očekávané výsledky projektu mohou být využity mimo 
organizace účastnící se projektu během doby trvání 
projektu a po jeho skončení a na místní, regionální, 
národní nebo evropské úrovni,

• návrh projektu zahrnuje konkrétní a účinné kroky k šíření 
výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací, 
sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a k 
veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie,
případně nakolik projekt popisuje, jak budou volně 
zpřístupněny vyhotovené materiály, dokumenty a nosiče 
dat a jak budou propagovány prostřednictvím otevřených 
licencí, a neobsahuje nepřiměřená omezení, 

• návrh projektu obsahuje konkrétní a účinné kroky k 
zajištění udržitelnosti projektu, jeho kapacity nadále 
vykazovat dopad a přinášet výsledky i po vyčerpání 
grantu EU.



Kvalitativní 
kritéria KA2  
Partnerství malého 
rozsahu



Relevance 
KA2 
(Partnerství 
malého 
rozsahu)

Do jaké míry:

je návrh relevantní pro cíle a priority akce. Kromě toho bude návrh 
považován za vysoce kvalitní, pokud

se zabývá prioritou týkající se „inkluze a rozmanitosti“, případně 
pokud zohledňuje některou z  evropských priorit v národním 
kontextu.

jsou profil, zkušenosti a aktivity zúčastněné organizace relevantní 
pro oblast, které se žádost týká,

návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU tím, že buduje 
kapacity organizací zapojit se do spolupráce a vytváření sítí mezi 
různými zeměmi.



Kvalita 
koncepce a 
realizace KA2 
(Partnerství 
malého 
rozsahu)

Do jaké míry 

• jsou jednoznačně stanoveny cíle projektu, které jsou reálné a 
zabývají se potřebami a cíli zúčastněných organizací a potřebami 
jejich cílových skupin,

• je navrhovaná metodika jasná, přiměřená a proveditelná:

• je pracovní plán projektu jasný, úplný a účinný, včetně vhodných fází 
přípravy, realizace a sdílení výsledků projektu,

• je projekt z hlediska nákladů efektivní a přiděluje každé aktivitě 
přiměřené zdroje,

• projekt navrhuje vhodná opatření ke kontrole kvality a pro účely 
monitorování a hodnocení, aby bylo zajištěno, že realizace projektu 
bude kvalitní, projekt bude dokončen včas a dodrží rozpočet,

• jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou 
otevřeny osobám s omezenými příležitostmi,

• projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a metod učení, které 
mají doplnit fyzické projektové aktivity a zlepšit spolupráci mezi 
partnerskými organizacemi.

• Pokud jsou online platformy Erasmus+ dostupné v oblastech 
zúčastněných organizací: do jaké míry projekt využívá online 
platformy Erasmus+  zejména EPALE jako nástroje pro přípravu a 
realizaci projektových aktivit a příslušné následné činnosti. 

• Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu 
prostředí a v jednotlivých svých fázích zahrnovaly ekologické 
postupy.



Kvalita 
partnerství a 
nastavení 
spolupráce 
(Partnerství 
malého 
rozsahu)

Do jaké míry: 

• projekt zahrnuje vhodnou kombinaci zúčastněných 
organizací z hlediska profilu,

• projekt do akce zapojuje nováčky a méně zkušené 
organizace,

• navrhované rozdělení úkolů prokazuje odhodlání a aktivní 
přispění všech zúčastněných organizací,

• projekt obsahuje účinné mechanismy koordinace a 
komunikace mezi zúčastněnými organizacemi.



Dopad 
projektu 
(Partnerství 
malého 
rozsahu)

Do jaké míry: 

• návrh projektu zahrnuje konkrétní a logické kroky k 
začlenění výsledků projektu do každodenní práce 
zúčastněných organizací,

• má projekt potenciál pozitivně ovlivnit své účastníky a 
zúčastněné organizace i jejich širší komunity,

• návrh projektu zahrnuje vhodnou metodu hodnocení 
výsledků projektu,

• návrh projektu zahrnuje konkrétní a účinné kroky k šíření 
výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací, 
sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a k 
veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie.



Kritéria pro 
výběr
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r Finanční kapacita

• ≤ 60.000 EUR - čestné 
prohlášení

• > 60.000 EUR - předložit 
prostřednictvím ORS výkaz 
zisku a ztráty a rozvahu za 
poslední uzavřený finanční rok

• předkládá koordinátor 
partnerství

Netýká se veřejnoprávních subjektů 
(public body) a mezinárodních 
organizací

Provozní kapacita

• čestné prohlášení

• součástí žádosti

• NA může požadovat další 
podklady (např. CV 
klíčových osob u projektů 
nad 60 000 eur)



Kritéria pro 
vyloučení 



je v úpadku, insolvenčním řízení, v likvidaci nebo ve srovnatelné situaci

porušil povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální 
zabezpečení, placení daní

v rámci plnění právního závazku se dopustili závažných 
pochybení, která měla za následek předčasné ukončení právního 

závazku

byl pravomocně odsouzen nebo se nachází v následujících 
situacích: profesní pochybení, podvod, korupce, zločinné 

spolčení, praní špinavých peněz…

je ve střetu zájmů 

neposkytl informace požadované národní agenturou nebo 
poskytl tyto informace vědomě nesprávnéK
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Postup pro předložení 
žádosti



Důležité dokumenty

2021 - výzva k předkládání žádostí

2021 - příručka k programu Erasmus+

2021 - žádosti

2021 - web DZS, EK

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=CS
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
http://www.dzs.cz/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en


1. krok

Registrace 
organizace

3. krok

Kontrola 
formálních 

kritérií

5. krok

Předložení 
žádosti v 
termínu

2. krok

Získání OID 
kódu

4. krok

Volba správného 
sektoru a klíčové 

akce

Postup pro předložení žádostí
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Základní webová stránka pro Erasmus+ a Evropský 
sbor solidarity

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

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


Z
á

k
la

d
n

í 
m

e
n

u

Slouží pro registraci organizací a pro vyhledávání organizací

Aktuální výzvy

Mé žádosti – rozpracované 

Umožňuje zadat osoby

Platforma pro šíření výsledků programu Erasmus+

Příručky, guidy !!!

Ve zdrojích naleznete důležité odkazy na Příručky k programu, EPALE, dokuenty
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1. Zaregistrujte organizaci

Povinnost pro všechny organizace (koordinátory i 
partnery!) – organizace získá OID kód

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

Nutné mít Eulogin – zřízení zde: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/
(nutné přiložit formuláře – Finanční identifikace a právní subjektivity)

Má-li organizace OID kód, registraci znovu neprovádí

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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Žádosti se předkládají online – WEBFORMS

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-
opportunities/#/erasmus-plus

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
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Vzdělávání dospělých – OPPORTUNITIES

Výběr správného typu aktivity - projektu

Výběr správného sektoru
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Accredited projects for mobility of learners and staff in adult 
education KA121 – ADU (žádost o finance pro akreditované 
organizace)

Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult 
education KA122-ADU (žádost o krátkodobý mobilitní projekt)

Small-scale partnerships in adult education KA210-ADU (žádost 
o partnerství malého rozsahu)

Cooperation partnerships in adult education KA220-ADU (žádost 
o kooperativní partnerství)
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1. Záhlaví, 2. obsah – části žádosti, 3. Navigační strom – slouží pro 

přehlednost toho, co už je vyplněno a co je třeba vyplnit, 4. 

jednotlivé části žádosti k vyplnění, 5. tlačítko pro předložení 

žádosti, 6. tlačítko pro export žádosti do PDF. 
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Žádost předkládá

• KA1 – vysílající organizace

• KA2 – koordinátor mezinárodního konsorcia

Vždy u české národní agentury (Dům zahraniční 
spolupráce)

Jazyk žádosti – jakýkoliv jazyk EU, resp. pracovní jazyk 
partnerství – KA1 – nejčastěji v čj, KA2 nejčastěji v aj. 

V případě jiného jazyka než angličtiny – nutné dodat 
překlad do čj. 
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Obsah

postranním menu

Nutné vyplnit všechny části 

Žádost se ukládá automaticky v průběhu vyplňování

Max. počet znaků 250

Žádost můžete sdílet

K žádosti lze přidávat přílohy

Povinné přílohy žádosti: Čestné prohlášení podepsané statutárním 
zástupcem – nutné stáhnout přímo v žádosti a podepsané vložit zpět

V KA2 – Čestné prohlášení + mandátní pověření – zobrazí se ke stažení po 
vyplnění partnerských organizací (i s nahranými údaji)

Po odeslání žádosti – možnost znovu otevřít, upravit a předložit. Platná je 
ta nejblíže termínu.
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KA122-ADU- Short-term projects for mobility of learners and staff 
in adult education

27 days left !

DRAFTDraft
všechny údaje 

vyplněny

nekompletní – nutno 

rozkliknout a vyplnit 

podrobnosti

Activities – interaktivní pro 

zadání aktivit i rozpočtu. 

Zadané údaje se postupně 

načítají i v Budget 

summary
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Partnerství pro spolupráci (Partnerships for
Cooperation)

2 typy žádostí

• Kooperativní partnerství (Cooperation Partnerships)

(inovace – rozpočet pro jednotlivé kategorie) 

• Partnerství malého rozsahu (Small-scale
Partnesthips)

(Spíše výměna zkušeností – rozpočet 30 000 nebo 60 
000 EUR – v žádosti přiděluje žadatel sám částky do 
jednotlivých aktivit, tzv. workpackages – do celkového 
součtu 30 000 nebo 60 000 EUR)
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Small-scale partnerships

KA210-ADU
Cooperation Partnerships

KA220-ADU
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Rozpracovanou žádost naleznete v sekci My 
applications – mé žádosti

Nabídka:

EDIT – umožňuje žádost opětovně upravit

DELETE – umožňuje žádost vymazat

SUBMISSION HISTORY – zobrazí historii odeslání žádosti

SHARING – umožňuje žádost sdílet prostřednictvím zadání e-mailové adresy 

osoby
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1. Podívat se do naší prezentace

2. Podívat se do příručky přímo na webové stránce

3. Zavolat nám☺



KONTAKTY ERASMUS+
vzdělávání dospělých

jitka.morcusova@dzs.cz

lucie.kelblova@dzs.cz

petra.sevcikova@dzs.cz

sarka.hoskova@dzs.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/


Finanční pravidla



Finanční pravidla
KA1 – projekty mobility osob



Erasmus+
sektor Vzdělávání dospělých 

Finanční pravidla pro krátkodobé 
mobility

Výzva 2021



Erasmus+ Typy grantových příspěvků

▪ grant je poskytnut na základě jednotkových příspěvků 
(Cestovní náklady, Pobytové náklady, Náklady na organizaci, 
Kurzovné, Jazyková podpora, Úvodní plánovací návštěva)

▪ grant je poskytnut na základě určité výše uznatelných, 
skutečně vynaložených nákladů (Náklady na účastníky se 
specifickými potřebami; Mimořádné náklady - Mimořádné 
náklady na cestu)

Schválený a poskytnutý grant je maximální a nelze

ho v průběhu realizace projektu navýšit.



Rozpočtové položky – KA1

▪ Náklady na organizaci mobilit (Organisational support)

▪ Úvodní plánovací návštěva (Preparatory visits) 

▪ Cestovní náklady (Travel costs) 

▪ Pobytové náklady (Individual support)

▪ Kurzovné (Course fees)

▪ Jazyková podpora (Linguistic Support)

▪ Náklady na účastníky se specifickými potřebami (Special needs
support)

▪ Mimořádné náklady- Mimořádné náklady na cestu  
(Exceptional costs - (for travel))



Náklady na organizaci mobilit (Organisational support)
▪ zahrnuje náklady  na organizaci a řízení aktivit souvisejících s mobilitou např. náklady na: 

realizaci pedagogické, kulturní či jazykové přípravy, všeobecné řízení projektu, zajišťování 
monitoringu a podpory pro účastníky během mobility

▪ stanovuje se na základě jednotkových nákladů dle počtu účastníků:

▪ 350 EUR/účastník
- mobility jednotlivců ve vzdělávání dospělých

- mobility zaměstnanců ve vzdělávání dospělých, který vyjíždí na job-
shadowing nebo na výukový pobyt. 

▪ 100 EUR/účastník
- účastník skupinové vzdělávací mobility

- zaměstnanec, který vyjíždí na kurz nebo školení

- pozvaný expert

- hostující pedagog nebo školitel v přípravě 



Úvodní plánovací návštěva (Preparatory visits) 

▪ náklady na dopravu a pobyt účastníků úvodní plánovací 
návštěvy

▪ 575 EUR/účastník

▪ v maximálním počtu 3. účastníků/návštěva

▪ nejedná se o samostatnou aktivitu, ale podpůrnou činnost pro 
mobility jednotlivců, nebo zaměstnanců

▪ musí mít jasně stanovený program a přispět k zlepšení rozsahu 
a kvality aktivit v rámci mobilit (například pro nastavení 
spolupráce s novým partnerem, na přípravu dlouhodobých 
mobilit) 

▪ nelze jí uskutečnit za účelem přípravy kurzu nebo školení  



Cestovní náklady (Travel costs)

▪ zahrnuje cestovní náklady z místa odjezdu na místo konání 
mobility a zpět 

▪ stanovuje se na základě jednotkových nákladů s určením pásma 
vzdálenosti dle kalkulátoru vzdálenosti: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

▪ úhrada vysokých cestovních nákladů 

v případech, kdy se účastníci rozhodnou 

pro čistší dopravní prostředek s nižšími 

emisemi uhlíku (např. vlak, autobus),

co vede k vyšším cestovním nákladům. 

▪ sazba dle cestovní vzdálenosti:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Pobytové náklady (Individual support)

▪ náklady na pobyt (ubytování, strava, místní doprava) účastníka 
na mobilitě

▪ jednotkový příspěvek dle země a délky mobility

▪ denní sazby stanovené v tabulce pobytových nákladů: viz 
tabulka v příručce programu

▪ V rámci pobytových nákladů na dny na cestu lze čerpat 
maximálně 2 dny pobytových nákladů (den před začátkem 
mobility a den po skončení mobility) u standardního způsoby 
dopravy a až čtyři dny navíc v rámci způsobu dopravy 
šetrnému k životnímu prostředí (Green travel) 



Kurzovné (Course fees)

▪ zahrnuje náklady na registrační poplatky a kurzy

▪ stanovuje se na základě jednotkových příspěvků

▪ 80 EUR na účastníka a den

▪ maximum 800 EUR na účastníka v rámci projektu

▪ nutno specifikovat již v žádosti o grant



Jazyková podpora (Linguistic Support)

▪ úhrada nákladů na učební materiál a výuku pro účastníky, kteří 
potřebují zlepšit své jazykové dovednosti, které budou využívat 
v průběhu mobilit na jazyky nedostupné v on-line jazykové 
podpoře nebo v požadované úrovni

▪ 150 EUR/účastník

▪ Nelze čerpat na mobility kratší než 31 dnů a vzdělávaní 
dospělých ve skupinové mobilitě 



Náklady na účastníky se specifickými potřebami                             
(Special needs support)

▪ požadavek musí být specifikován ke schválení Národní 
agenturou

▪ zahrnuje dodatečné prostředky na pokrytí nákladů spojených s 
mobilitami účastníků s omezenými příležitostmi a jejich 
doprovodními osobami s podpůrným paušálním příspěvkem 
100 EUR/účastník

▪ až do výše 100% uznatelných reálných nákladů



Mimořádné náklady (Exceptional costs)

▪ skutečně vynaložené náklady

▪ nejvýše 80 % uznatelných nákladů

▪ nutno specifikovat v žádosti 

Mimořádné náklady na cestu (Exceptional costs for travel)

▪ žadatelé musí schopni odůvodnit, že standardní pravidla
financování (jednotkové nákladech podle pásem vzdálenosti)
nepokrývají alespoň 70 % cestovních nákladů účastníků.

▪ pokud budou uděleny mimořádné vysoké cestovní           
náklady, nahrazují standardní cestovní grant. 



Děkuji za pozornost

Mgr. Katarína Císařová 

Oddělení kontroly a finančního řízení projektů

Tel.: (+420) 221 850 226

Mobil: (+420) 775 860 896

E-mail: katarina.cisarova@dzs.cz



Finanční pravidla 
KA2 – projekty spolupráce



Partnerství malého rozsahu  ne pro VŠ sektor

(Small-scale partnership)

Pro nováčky a méně zkušené

Flexibilní formát rozpočtových kategorií

Žádosti 2x ročně

Minimálně 2 partneři ze 2 různých Program. zemí (ne Partnerské země)

Maximální počet není stanoven

Délka projektů 6-24 měsíců

Rozpočet grantu 30 000 EUR nebo 60 000 EUR



Kooperativní partnerství
(Cooperative partnership)

• Minimálně 3 partneři ze 3 různých programových zemí

• Maximálně 10 partnerů (omezeno pouze rozpočtově u PMI)

• Asociovaní partneři nemají nárok na financování

• Délka projektů 12-36 měsíců

• Rozpočet grantu 100 000 EUR – 400 000 EUR



Porovnání rozpočtových kategorií 
Jednotkové příspěvky (zelené, modré) a skutečné náklady (červené)

Erasmus+ 2014-2020
Projektové řízení a org.

Mezinár. projektová setkání

Zásadní/ intelektuální výstupy

Diseminační akce

Vzdělávací aktivity:
• Cestovní náklady

• Pobytové náklady

• Jazyková příprava

• Mimořádné náklady na cestu

Mimořádné náklady

Náklady na účastníky se specific. potřebami

Erasmus+ 2021-2027
Projektové řízení a realizace

Nadnárodní projektová setkání

Výsledky projektu

Akce na šíření výsl.– fyz. i virtuální

Vzdělávací aktivity:

• Cestovní náklady, GREEN TRAVEL

• Pobytové náklady

• Jazyková podpora

Mimořádné náklady (vč. Green travel)

Podpora inkluze



1/1 Projektové řízení a realizace
(Project management and implementation PMI)

Náklady na:

▪ projektové řízení – plánování, financování, koordinace a komunikace mezi 

partnery

▪ mzdové náklady na řízení a administraci (vč. účetnictví)

▪ studijní materiály a pomůcky

▪ virtuální spolupráci (sdílené disky..) 

▪ místní projektové činnosti (práce ve třídě, organizace a mentoring…)

▪ propagaci a diseminaci (brožury, letáky, internetové stránky)



1/2 Projektové řízení a realizace
(Project management and implementation PMI)

Sazby:

Příjemci se dohodnou na skutečném rozdělení částky mezi sebou v závislosti

na míře jejich zapojení a přínosu k projektovým cílům.

Rezerva projektu pro dofinancování ostatních rozpočtových kategorií.

Typ organizace v projektu Jednotkový příspěvek

koordinátor 500 EUR / měsíc

partner 250 EUR / měsíc / partner

Maximum za projekt celkem 2 750 EUR / měsíc



2/1 Nadnárodní projektová setkání
(Transnational project meeting TPM)

Náklady na:

▪ účast na partnerských setkáních, za účelem koordinace projektu a 

jeho řízení

▪ pořádá vybraný partner a zve zástupce z ostatních part. organizací

Počet projektových setkání a počet účastníků musí být zdůvodněn 

v žádosti



2/2 Nadnárodní projektová setkání
(Transnational project meeting TPM)

Sazby cestovní vzdálenosti, bez souvislosti s délkou akce:

Cestovní vzdálenost ze sídla vysílající partnerské organizace do místa setkání 

podle Kalkulátoru cestovní vzdálenosti EK (vzdálenost jedné cesty, sazba 
zahrnuje cestu tam i zpět). 

Cestovní vzdálenost Jednotkový příspěvek

100 – 1999 km 575 EUR / účastníka

Nad 2000 km 760 EUR / účastníka

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


3/1 Výsledky projektu
(Project results PR)

Mzdové náklady na:
▪ mzdy zaměstnanců při vytváření výsledků projektu (např. kurikula, pedagogické  a 

vzdělávací materiály, otevřené vzdělávací zdroje, IT nástroje, studie, analýzy, metody 
vzájemného učení…)

▪ za každý zásadní výstup zvlášť

▪ výše mzdy podle kategorie (role) zaměstnance

▪ Řídící pracovník

▪ Vědec/učitel/trenér/pracovník s mládeží

▪ Technik

▪ Administrativa

Mzdové náklady vzniklé bez souvislosti s výstupem (např. management, IT 
administrace) patří do položky „Projektové řízení a realizace“



3/2 Výsledky projektu
sazby v EUR za odpracovaný den

Země partnera, který uzavřel pracovní smlouvu 

/DPP/DPČ/ekvivalent v dané zemi obvyklý Řídící pracovník

Výzkumný 

pracovník, učitel,  

školitel nebo 

pracovník s 

mládeží

Technický 

pracovník

Administrativní 

pracovník

B1.1 B1.2 B1.3 B1.4

Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, 

Lichtenštejnsko, Norsko
294 241 190 157

Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Island 280 214 162 131

Česká republika, Řecko, Španělsko, Kypr, Malta, Portugalsko, 

Slovinsko
164 137 102 78

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, 

Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Republika Severní 

Makedonie, Turecko

88 74 55 39



3/3 Výsledky projektu
sazby v EUR za odpracovaný den

Země partnera, který uzavřel pracovní smlouvu/DPP/DPČ/ekvivalent v dané 

zemi obvyklý
Řídící 

pracovník

Výzkumný

prac., učitel, 

školitel, 

pracovník s 

mládeží

Technický

pracovník

Administrativní

pracovník

B1.1 B1.2 B1.3 B1.4

Austrálie, Kanada, Kuvajt, Macao, Monako, Katar, San Marino, Švýcarsko, USA 294 241 190 157

Andorra, Brunej, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty, Městský stát Vatikán, Spojené království 280 214 162 131

Bahamy, Bahrajn, Hongkong, Izrael, Korejská republika, Omán, Saúdská Arábie, Tchaj-wan 164 137 102 78

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Bělorusko, 

Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, 

Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Chile, Čína, Kolumbie, Komory, Kongo, Demokratická republika Kongo, Cookovy 

ostrovy, Kostarika, Kuba, Džibutsko, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Salvador, Rovníková Guinea, Eritrea, 

Eswatini, Etiopie, Fidži, Gabon, Gambie, Gruzie, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, 

Honduras, Indie, Indonésie, Írán, Irák, Republika Pobřeží slonoviny, Jamajka, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Korejská

lidově demokratická republika, Kosovo, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Malajsie, 

Maledivy, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauritánie, Mauricius, Mexiko, Federativní státy Mikronésie, Moldavsko, Mongolsko, 

Černá Hora, Maroko, Mosambik, Myanmar/Barma, Namibie, Nauru, Nepál, Nikaragua, Niger, Nigérie, Niue, Pákistán, Palau, 

Palestina, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Filipíny, Rwanda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a 

Grenadiny, Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Šalamounovy ostrovy, Somálsko, Jižní 

Afrika, Jižní Súdán, Šrí Lanka, Súdán, Surinam, Sýrie, Tádžikistán, Tanzanie, území Ruska uznané mezinárodním právem, území 

Ukrajiny uznané mezinárodním právem, Thajsko, Demokratická republika Východní Timor, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, 

Tunisko, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Jemen, Zambie, Zimbabwe 

88 74 55 39



4/1 Akce na šíření výsledků
(Multiplier events E)

Náklady na:

▪ organizaci národních a nadnárodních konferencí, seminářů a akcí 

zaměřených na diseminaci (sdílení a šíření) výstupů projektu

▪ Fyzické nebo virtuální akce 

▪ nezahrnovat výdaje na pobyt a cestu zástupců partnerských organizací 

Lze nárokovat pouze pokud je čerpán grant na „Výsledky projektu“.

V žádosti odhadnout počet účastníků v souvislosti s cílovými skupinami.



4/2 Akce na šíření výsledků
(Multiplier events E)

Sazby:

Nelze nárokovat sazbu za účastníky z organizace zapojené do projektu

Typ účastníků Jednotkový příspěvek

Místní účastník fyzické akce 100 EUR / osoba

Zahraniční účastník fyzické akce 200 EUR / osoba

Virtuální účastník 15 EUR / osoba

Maximálně za projekt celkem 30 000 EUR / projekt

z toho max. za virtuální účastníky 5 000 EUR / projekt



5/1 Vzdělávací akce
(Learning, teaching and training act. LTT)

Podpora na cestovní náklady
pro účastníky (a doprovodné osoby) mezi vysílající a přijímající organizací a 
zpět

Vzdálenost podle kalkulátoru EK Standardní grant za 
cestu tam i zpět

Green travel 
grant - tam i zpět

0 - 99 km 23 EUR X

100 – 499 km 180 EUR 210 EUR

500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR

2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR

3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR

4000 – 7999 km 820 EUR X

8000 km a více 1500 EUR X

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


5/2 Vzdělávací akce
(Learning, teaching and training act. LTT)

Pobytové náklady
pro účastníky (a doprovodné osoby) na ubytování a stravu v místě aktivity

Lze nárokovat až 2 dny na cestu (den před a po aktivitě)

Odůvodnit v žádosti

Typ účastníka 1.-14. den 15. – 60. den 61.- 365. den

Zaměstnanec, pracovník 
s mládeží

106 EUR 70% 50%

Studenti, žáci, mládež  
(do 30 let)

58 EUR 70% 50%



5/3 Vzdělávací akce
(Learning, teaching and training act. LTT)

Jazyková podpora
pro účastníky na zlepšení jazykové vybavenosti

150 EUR na účastníka

Pouze pro aktivity 2-12 měsíců

Odůvodnit v žádosti



6/1 Podpora inkluze
(Inclusion support)

Účastník s menšími příležitostmi: 

• ekonomické znevýhodnění

• sociální znevýhodnění

• kulturní znevýhodnění

• geografické znevýhodnění

• zdravotní znevýhodnění 

• imigrant

• vzdělávací obtíže

• další diskriminace



6/2 Podpora inkluze
(Inclusion support)

Sazby:

Žádost musí být odůvodněna a schválena NA, dodatek

Účastník s menšími příležitostmi Doprovodná osoba

Jednotkový příspěvek 100 EUR / účastník x

Skutečné náklady 100% 100%



6/3 Podpora inkluze
(Inclusion support)

Lze žádat v těchto variantách:

• 100% všech skutečných nákladů  + 100 EUR/účastníka

• Jednotkový přísp. za cestovní a pobytové náklady + 100 EUR/účastníka

• Jednotkový přísp. za cestovní a pobytové náklady 

+ 100% dodatečných skutečných nákladů (nad rámec jednotkového přísp.) 

+ 100 EUR/účastníka

Příklad – vozíčkář má zvýšené náklady na cestu:

Jednotkový přísp. za pobyt + skutečné náklady za cestu + 100 EUR 



7/1 Mimořádné náklady
(Exceptional costs)

Příspěvek na:

• subdodávky a nákup zboží a služeb, které nemohou být zajištěny 
organizacemi zapojenými v projektu

• vyšší cestovní náklady při ekologické dopravě s nižší uhlíkovou stopou 
(GREEN TRAVEL – preference vlak, bus před letadlem)

• nelze použít na běžné zařízení (např. vybavení škol/kanceláří)



7/2 Mimořádné náklady
(Exceptional costs)

20% dofinancování z jiných zdrojů

Zdůvodnění nutnosti mimořádných nákladů v žádosti

Z grantu lze nárokovat:

Skutečně vynaložené náklady 80%

Maximální částka za projekt 50 000 EUR



Finanční zásady platné pro všechny projekty

• Zákaz zpětné účinnosti (non-retroactivity)

• Zákaz dvojího podání stejné žádosti (multiple submission)

• Zákaz dvojího financování (double funding)

• Neziskovost projektů

• Spolufinancování z jiných zdrojů



Děkujeme za pozornost

stanislava.hruskova@dzs.cz

jan.slavotinek@dzs.cz

marketa.dedova@dzs.cz

olga.pupova@dzs.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/


Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

Facebook  
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Kontakty

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS www.dzs.cz

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw
http://www.dzs.cz/

