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Než začnete vyplňovat 
žádost, doporučujeme Vám 

pozorně pročíst 
Programovou příručku a tyto 

informace.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
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Pokud sdílíte žádost, je nutné, 
abyste s druhou osobou na 

žádosti pracovali ve stejný čas. 

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
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Všechny kolonky 
označené červeně musí 

být vyplněny.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
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Pokud jste svou organizaci neregistrovali v 
evropském portále ORS, který vygeneruje 

unikátní ID číslo vaší organizace a přes 
které se přihlašujete do všech žádostí, 
můžete tak učinit v odkaze uvedeném 

výše. 

YES = pokud chcete 
podat žádost o grant 

(ESC51). 

Mohou být vybrány obě 
role zároveň.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
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V případě stálého hlášení chyby i u 
vyplněných kolonek, prosím, 

zkontrolujte po rozkliknutí  další 
vyplněné údaje. 

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home


+420123456789 +420123456789
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Zde je zobrazeno, které části žádosti je 
ještě nutné vyplnit nebo vyplněné 

údaje opravit.  

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
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Po vepsání čísla dříve udělené 
QL (ESC 52) se vyplní relevantní 

části žádosti.

DŮLEŽITÉ
Tato část slouží k představení vaší 

organizace a propisuje se do evropského 
portálu schválených organizací, ze kterého 
si vybírají dobrovolníci budoucí lokalitu své 

služby. Prosíme, použijte anglický jazyk.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
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V této části vepisujete aktivity vyplývající z 
hostitelské role včetně vašich partnerských 
organizací v ČR, ve kterých se ještě budou 

aktivity realizovat

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
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Můžete volit mezi 2 typy:
1. individual volunteering

- hostitelská role (dlouhodobé i krátkodobé dobrovolnictví)
- vysílající role

2. volunteering teams
Pokud např. žádáte o obě role, zadáte celkový počet aktivit 2

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
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Pokud jsou u částí žádosti 
stále červené symboly, je 

žádost nekompletní a 
není možné ji podat. 

Aktualita k 13. 5. 2021: Maximální počet příloh je 8.
Doporučujeme raději vložit více příloh do jednoho souboru (např. v PDF, 

nebo v excellu na jednotlivé listy)

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
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Možnost stažení 
žádosti ve formátu 

PDF

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

