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Rozpočet Erasmus+ Výzva 2021 
 

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců 

 

 

Sektor  Rozpočet (v EUR) 

Školní vzdělávání  6.226.965 

Odborné vzdělávání a příprava 8.243.635 

Vzdělávání dospělých 1.467.583 

Mládež 2.530.926 

Vysokoškolské vzdělávání 18.749.719 

 
Uvedený rozpočet se rozděluje mezi akreditované organizace a krátkodobé projekty, a to podle následujícího 

procentuálního klíče: 

 

 

Sektor  
% rozpočtu pro akreditované 

organizace 
% rozpočtu pro krátkodobé projekty 

Školní vzdělávání  40  60  

Odborné vzdělávání a příprava 50  50  

Vzdělávání dospělých 40  60  

Mládež 40  60  

 

Ve vysokoškolském sektoru není toto kritérium uplatňováno, neboť všechny instituce musí být akreditovány (tj. vlastnit 

ECHE). 

 

U krátkodobých projektů KA1 se koná v sektoru Odborné vzdělávání a příprava pouze jedno kolo. V sektorech Školní 

vzdělávání a Vzdělávání dospělých se ve Výzvě 2021 výjimečně konají kola dvě. 

 

Rozpočet sektoru mládeže je rozdělen mezi jednotlivá kola výzvy podle následujícího procentuálního klíče: 

 

KA1 - Mládež 

 

Kolo výzvy  % rozpočtu  

1.kolo  65  

2.kolo  35 
 

 

Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizacemi a institucemi  
  

 

Sektor - aktivita Rozpočet (v EUR) 

Školní vzdělávání – kooperativní partnerství 3.864.758 

Školní vzdělávání – partnerství malého rozsahu  815.431 

Odborné vzdělávání a příprava – kooperativní 

partnerství 
4.911.618 

Odborné vzdělávání a příprava – partnerství malého 

rozsahu 
758.725 

Vzdělávání dospělých – kooperativní partnerství 2.095.990 

Vzdělávání dospělých – partnerství malého rozsahu 788.429 

Mládež – kooperativní partnerství 3.181.654 

Mládež – partnerství malého rozsahu 526.872 

Vysokoškolské vzdělávání – kooperativní 

partnerství 
3.542.431 

 

V rámci této klíčové akce jsou podporována Kooperativní partnerství a Partnerství malého rozsahu. 

 

U Kooperativních partnerství je příslušný rozpočet rozdělen mezi jednotlivá kola výzvy podle následujícího procentuálního 

klíče: 

 

KA2 – Kooperativní partnerství 
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Sektor  1.kolo výzvy  2.kolo výzvy  

Vysokoškolské vzdělávání 100  0 
Školní vzdělávání 100  0 
Odborné vzdělávání a příprava 100  0 
Vzdělávání dospělých 100  0 
Mládež 50  50  

 

U Partnerství malého rozsahu je příslušný rozpočet rozdělen mezi jednotlivá kola výzvy podle následujícího procentuálního 

klíče: 

 

KA2 – Partnerství malého rozsahu  

 

Ve vysokoškolském sektoru není tato aktivita podporována. 

  

Sektor  1.kolo výzvy 2.kolo výzvy  

Školní vzdělávání 70  30  

Odborné vzdělávání a příprava 60  40  

Vzdělávání dospělých 70  30  

Mládež 50  50  

 


