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ZÁPIS: Budování kapacit v oblasti mládeže – výzva 2021 
 

Datum: 27. května 2021 
Místo konání: Online 
Program: Program a prezentace 
Zapsal/a: Lenka Tomanová, senior konzultant pro vzdělávání 

 

EACEA pořádala dne 27. 5. 2021 informační seminář k otevřené výzvě Budování kapacit v oblasti 
mládeže (dále též CBY – Capacity Building in the field of Youth). Termín pro podávání projektových 
žádostí je 1. července 2021 do 17:00 hod.  

Jedná se o centralizovanou aktivitu spravovanou výkonnou agenturou EACEA, všechny žádosti v této 
výzvě je tedy třeba NOVĚ podávat přes jednotný portál EK Funding&Tenders Portal.  

Lina Mayer (EACEA) hned na úvod upozornila na některé změny výzvy 2021, které do určité míry souvisí 
také s pandemií COVID-19. Obsahově se výzva CBY 2021 téměř shoduje s těmi minulými.  

ZMĚNY výzvy 2021: 

1/ Oproti předchozím letům se letošní výzva zaměřuje pouze na 2 regiony (tato informace není obsažena 
v Annual Programme, najdete ji ale přímo na F&T portálu pod žádostí CBY). Jsou to: 

- Region 1: Západní Balkán = Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora 
- Region 3: Jižní Středomoří = Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina,  

                                                    Sýrie, Tunisko 

2/ Původně předpokládaný rozpočet 16 mil eur pro tuto výzvu byl zredukován na pouhých 8 mil eur, 
z toho 3 mil eur budou alokovány na projekty se státy Západního Balkánu a 5 mil eur se státy Středomoří.  

3/ Došlo také ke změně kompozice možných partnerství – letos může být koordinátorem, a tedy 
žadatelem, pouze organizace z některé z programových zemí Erasmus+. Co se týče příštích let, existují 
velké politické tlaky ohledně geografického zaměření partnerství i alokovaného rozpočtu a nelze 
předvídat, jakých regionů a s jakým rozpočtem se budou výzvy CBY v příštích letech týkat.  

4/ Novinkou je také tzv. LUMP SUM financování projektů (= prostřednictvím jednorázové částky). Na 
výzvy v oblasti mládeže bude během tohoto programového období alokováno celkem 2,53 mld eur, což 
odpovídá 10% celkového rozpočtu programu Erasmus+.  
 

Politika mládeže, očekávané cíle a výsledky akce 

Fabienne Metayer (DG EAC, B3) zopakovala hlavní horizontální priority programu Erasmus+ pro roky 
2021-27, s tím, že zdůraznila především prioritu inkluze a rozmanitosti. Jedná se o prosazování rovných 
příležitostí a přístupu spravedlnosti – EK si od toho slibuje oslovení účastníků z rozmanitějších prostředí, 
zejména osob s omezenými příležitostmi, které běžně čelí překážkám v účasti na evropských projektech.  

Velmi důležitý je v případě této výzvy ale také environmentální či digitální aspekt – jedním z klíčů k 
úspěšným projektům by měly být virtuální spolupráce a experimentování s možnostmi virtuálního a 
kombinovaného učení. Doporučila, aby projekty pro spolupráci co nejvíce využívaly Evropský portál pro 
mládež. Občanská angažovanost mladých by měla prostupovat veškerými aktivitami projektu.  
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Politický kontext této výzvy vychází ze strategie EU pro mládež 2019-2027, včetně jejích 11 evropských 
cílů v oblasti mládeže, a především z jejích principů „engage, connect, empower“.  

Specifickými cíli pak jsou: 1/ podpora neformální vzdělávací mobility a aktivní účast mladých a 2/ zvýšení 
spolupráce kvality, inkluze, kreativity a inovace – na úrovni organizací pro mládež i politické úrovni 
v oblasti mládeže.  

José Gutiérrez (EACEA, Head of Sector of Youth) připomněl, že akce CBY je zaměřena především: 

a) na zvyšování kapacit organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální vzdělávání,  

b) na podporu aktivit v oblasti neformálního učení v partnerských zemích zaměřených zejména na 
mladé lidi s omezenými příležitostmi,  

c) na podporu rozvoje práce s mládeží v partnerských zemích, zlepšování její kvality a prestiže, nebo  

d) na podporu vývoje, testování a zavádění systémů a programů neformální vzdělávací mobility v 
partnerských zemích.  
 

Praktické informace k podávání přihlášek  

 Výzva Budování kapacit v oblasti mládeže spadá pod akce KA2 programu Erasmus+, projekty tedy 
budou posuzovány z pohledu jejich přínosu pro partnerství/organizace. 

 Navrhované projektové aktivity musí vždy přímo souviset s obecnými a specifickými cíli akce a musí 
být zaměřeny na budování a posilování kapacit mládežnických organizací a mladých lidí zejména v 
partnerských zemích, na které se akce vztahuje. Financované projekty budou muset být schopny 
integrovat širokou škálu aktivit v rámci spolupráce, výměny, komunikace a dalších oblastí.  

 V roli koordinátora mohou být zapojeny: 1/ nevládní organizace (včetně evropských nevládních 
organizací mládeže a národních rad mládeže), které působí v oblasti mládeže, nebo 2/ veřejné 
orgány na místní, regionální nebo národní úrovni – POUZE Z PROGRAMOVÉ ZEMĚ. 

 Účastnit se může jakákoli veřejná nebo soukromá organizace (s případnými přidruženými subjekty), 
která pracuje s mladými lidmi nebo pro ně mimo formální prostředí a je usazená v programové zemi 
Erasmus+ nebo v partnerské zemi, tj. např: a) nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace 
(včetně evropských nevládních organizací mládeže), b) národní rada mládeže, c) veřejný orgán na 
místní, regionální nebo národní úrovni, d) vzdělávací nebo výzkumná instituce, e) nadace.  

 Zahrnuty mohou být také státní nebo soukromé společnosti (SMEs i velké podniky)! 

 Velmi důležitá je mezinárodní dimenze projektů – projektová konsorcia by měla být vyvážená a musí 
zahrnovat minimálně 2 organizace ze 2 různých programových zemí a 2 organizace z alespoň 1 
způsobilé partnerské země (tj. nejméně 4 organizace z minimálně 3 zemí). Počet organizací z 
programových zemí nesmí být vyšší než počet organizací z partnerských zemí.  

 Projekty mohou trvat jeden, dva nebo tři roky. Částka na 1 projekt je 100 000 - 300 000 eur.  

Více detailů k očekávaným aktivitám projektů výzvy CBY i k jednotlivým kritériím pro výběr naleznete 
v Příručce k programu. 

V případě zájmu o podání projektové žádosti velmi doporučujeme shlédnout webinář EACEA, kde v jeho 
druhé třetině zástupci agentury nabízejí velmi detailní a srozumitelný návod, jak konkrétní části přihlášky 
vyplnit – s názornými ukázkami přímo s F&T portálu.   
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Zároveň zde naleznete představení 4 příkladů úspěšných projektů realizovaných v letech 2019 a 2020 
(z Albánie, z Bosny a Hercegoviny a 2 z Tuniska).  

____ 

Q&A 

A: Před samotným deadlinem přihlášek, tj. 1.7.2021 17:00, lze jakkoli zasahovat do obsahu přihlášky i 
po jejím podání, aniž by se duplikovala, automaticky se přepíše na pozdější variantu.  

A: S obsahovými dotazy se lze na zástupce EACEA kdykoli obracet prostřednictvím emailu EACEA-
YOUTH@ec.europa.eu.  

A: Regiony jsou pro letošek zúženy striktně na pouze tyto 2, jedná se o politické rozhodnutí, které bylo 
učiněno též s ohledem na situaci s pandemií COVID-19. V letošním roce se již neočekává žádná další 
výzva zacílená na další regiony.  

A: Koordinátor jednoho projektu může být zároveň účastník/partner v jiném projektu stejné výzvy. 

A: VŠ spadají do definice veřejných/soukromých organizací a mohou se účastnit projektů – ale za 
podmínky, že splňují hlavní kritérium způsobilosti – jejich některé aktivity míří na mládež mimo formální 
vzdělávání!  

A: 1 instituce se může účastnit projektů v rámci více výzev týkajících se mládeže – tzn. zároveň budování 
kapacit, kooperativních partnerství i výzvy Evropská mládež spolu, de facto jakékoli jiné výzvy Erasmus+. 

A: Ve výzvě 2021 není žádná limitace, žádné zastropení jednotlivých částí rozpočtu jako tomu bylo dříve. 
Prostředky vynaložené ale musí odpovídat jejich dopadu v té konkrétní oblasti, musí být „horizontálně 
proporcionální“. Pokud nebudou v některých částech realistické, projekt bude penalizován. 

A: UK již není programovou zemí a v této výzvě ani nespadá do způsobilých regionů, tudíž se účastnit 
nemůže.   

A: 80% financování v maximální částce 300.000 eur. Pokud bude celková částka projektu vyšší, nebude 
k tomu přihlíženo, nebude kalkulováno 80% z navrhované částky jako dříve, ale zůstává zastropováno.  

 


